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МЕЂУНАРОДНИ ДАН ПИСМЕНОСТИ 

 

Језик треба чувати и покушавати 

да што више језичких правила, која 

знамо, искористимо у свакодневном 

животу. Наши ученици су на часовима 

Српског језика  посветили много 

пажње овој теми, која, у суштини, јесте 

уткана у свакодневном раду деце и 

наставника. Љубав према лепој речи 

и књизи као битном извору знања, 

прави је пут и не смемо силазити са 

њега, колико год он био некада 

трновит и тежак. На часовима смо 

посебно истакли да је важност  

писмености битна за појединце, 

заједницу и друштво, јер утиче на 

самопоуздање, оснажује 

индивидуалну и колективну акцију,   

ослобађа креативност. Писмо је 

својеврсни идентитет како народа, тако и појединца. У складу са тим, као и 

сваке године, и ове године је у нашој школи обележен Међународни дан 

писмености, који се у свету обележава још од 1967. године  8.септембра.  

Ово обележавање доприноси развијању,  чувању и поштовању  властитог 

националног и културног идентитета .  

Концепт писмености некада је подразумевао савладавање вештине 

читања и писања. Од шездесетих 

година XX века приступа се 

функционалном 

описмењавању, које 

подразумева да особа има 

могућност да исправно чита, 

пише и говори уз разумевање, 

као и да има познавање 

потребних вештина 

споразумевања. Крајем XX и 

почетком XXI века на светску 

сцену "ступа" и такозвана нова 

писменост, односно 

информатичко 
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описмењавање, експлозија нових форми комуникација у врло кратком 

временском периоду. Ту предњачи развој онога што се назива "Mass Self 

Communication" (МSC), односно масовна индивидуална комуникација, у 

коју технички гледано, спадају  интернет, али исто тако и комуникација  

мобилним телефонима. 

Ученици наше школе  имају 

прилике да се у холу школе подсете 

основних правописних правила, 

упореде их са начинима 

комуникације мобилним 

телефонима, као и да погледају 

приказ ликовних илустрација Бојана 

Јокановића, који на врло креативан 

начин објашњава најчешће грешке у 

говору и писању и како их исправити.  

Овако су створене разноврсне  

могућности  да ученици, кроз 

различите садржаје и облике рада током наставе и ван ње,  пре свега развијају 

љубав  према матерњем језику, а затим  и да  схватају  основну потребу  да се 

језик  негује и унапређује. Пратећи актуелан начин промовисања правописних 

правила, ученици се  навикавају  на редовно праћење савремених токова.  
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Водећи се искуством нашег народа, а под паролом „Проговори да видим  ко 

си“,  надамо се да ћемо  обележавањем  овог дана свима пренети поруку да 

треба да пазе на правопис, јер је веома важан. Закључили смо да учити 

правописна правила и правилно писати може свако, увек и свуда; да за учење 

никад није касно и да није тешко бити писмен.  

 

                         

 

Актив наставника Српског језика и књижевности. 

 

 

 

 

 

 

  


