KO R A KO V I
KNJIGOLJUPCI

SREDIŠNJI DRŽAVNI URED ZA DEMOGRAFIJU I MLADE

ZAŠTO SUDJELOVATI U PROJEKTU?
Predškolska djeca

• Čitajući djeci - obogaćujemo vokabular, podupiremo shvaćanje pravila pismenosti, razvijamo vještine čitanja i
pisanja, proširujemo razumijevanje jezika te potičemo njihovo samopouzdanje
• Zajedničkim čitanjem - dijete putem slušanja priče i zajedničkog listanja slikovnice ima aktivnu ulogu kao
slušač

• Djeca kojima roditelji čitaju u dojenaštvu i ranom djetinjstvu - bolje čitalačke vještine, postižu bolje školske
rezultate
Djeca osnovnoškolske dobi
• Motivirati djecu za čitanje

• Utjecati na pozitivne odnose među vršnjacima
Odrasli
• Povećati čitalačku motivaciju - djeca imaju priliku učiti primjerom
• Osigurati provođenje vremena s drugim roditeljima, obogaćivanje socijalne mreže

• Osposobiti roditelje za pomoć u učenju svojoj djeci
• Pomoći djeci u savladavanju školskog gradiva te na taj način pružiti podršku roditeljima u obrazovanju djeteta

O PROJEKTU
• Udruga roditelja „Korak po korak“ u partnerstvu s Gradskom
knjižnicom i čitaonicom „Metel Ožegović“ i suradnicima OŠ Frana
Krste Frankopana započela je s provedbom projekta Korakovi
knjigoljupci na području Grada Zagreba i Varaždina. Provodit će se u
kontinuitetu od 12 mjeseci uz potporu Središnjeg državnog ureda za
demografiju i mlade.
• Cilj projekta je pružiti podršku zaposlenim roditeljima kroz organiziranje
dodatnih aktivnosti za djecu i roditelje te povezati lokalne dionike u
pružanju podrške zaposlenim roditeljima i njihovoj djeci.
• Aktivnosti: čitalački klubovi za djecu i roditelje, pomoć pri učenju,
sudjelovanje na edukaciji „Pomoć u učenju”, završno događanje i podjela
knjiga

ČITALAČKI KLUBOVI

Kroz projekt planiramo pružiti podršku roditeljima tako što ćemo organizirati dodatne aktivnosti za djecu, ali i
za roditelje

• Organizirat ćemo 2 čitalačka kluba za roditelje i djecu u OŠ Frana Krste Frankopana.
• Prvi klub namijenjen je za djecu u dobi od 7 do 14 godina
• Drugi klub namijenjen je samo za roditelje
Koristit će se kreativne metode za poticanje čitalačke motivacije:
• prepričavanje priče (živa priča, knjižni pano, tuljac priča, svitak priča)
• pričanje priča (škrinjica uspomena)
• stvaranje priča (slikovnica bez teksta, četiri slike-priča)

• kreativne igre s pričama (stvaranje završetka priče, strip)

POMOĆ PRI UČENJU

• Ovu aktivnost planiramo provesti uz pomoć volontera koji će
biti uključeni u projekt od samog početka,

• Volontiranje će se odvijati s učenicima koji pohađaju OŠ Frana
Krste Frankopana
• Svaki volonter imat će jedno dijete s kojim će volontirati
minimalno 10 individualnih sati
učenja/poučavanja/objašnjavanja/pomoći u pisanju domaće zadaće.
• Predvidjeli smo uključivanje 5 volontera koji će pomagati i pri
organiziranju ostalih aktivnosti u sklopu projekta

EDUKACIJA O PRUŽANJU PODRŠKE U
UČENJU
• Jednodnevnu edukaciju „Pomoć u učenju” namijenjenu roditeljima, projektnom timu i volonterima
provest će Centar Meleta, a fokusirat će se na prednosti i mane u tehnikama učenja, očekivanja roditelja
od djece vezano za školski uspjeh, pristupe pomoći u učenju kroz predavanja i iskustvene vježbe
• Predvidjeli smo uključivanje 20-ak roditelja, sve u skladu s epidemiološkim mjerama
• Edukacija je predviđena u veljači 2022. godine u prostorijama OŠ Frana Krste Frankopana
• Fokus će biti na: koraci procesa učenja- kako pamtimo i usvajamo, tehnike učenja- koje tehnike kada
primijeniti, kako organizirati s djetetom školski tjedan- što pomaže i što ne pomaže, dječja očekivanja i
roditeljska očekivanja oko školskog uspjeha te kako postavljati ciljeve s djetetom oko školskih zadataka

ZAVRŠNO DOGAĐANJE I PODJELA
KNJIGA
• Završno događanje i podjela knjiga odvijat će se na dvjema lokacijama, Gradskoj knjižnici i
čitaonici „Metel Ožegović“ u Varaždinu i školskoj knjižnici Frana Krste Frankopana u
Zagrebu
• Uključit ćemo lokalne dionike kojima ćemo predstaviti projekt, dosadašnje rezultate te relevantne teme
vezane za djecu i čitanje.
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