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� ОБРАЗОВАЊЕ

PROSVETNI RADNICI IZ SOMBORA NA OBUCI ZA PRIPREMU EVROPSKIH PROJEKATA

Akreditovanim dvodnevnim 
seminarom „Inkluzija na 

delu – praktična primena inklu-
zivnog modela rada u osnovnoj 
školi“ nastavljeno je stručno usavr-
šavanje nastavnog kadra OŠ „Brat-
stvo-jedinstvo“ iz Svetozara Mileti-
ća. Cilj je neophodno propagiranje 
društvenog razvoja i kvalitetnijeg 
obrazovanja kao ljudskog prava po-
laznika inkluzivnog modela nasta-
ve, kojem je uz 24 prosvetara škole 
organizatora predavanja, prisustvo-
valo još 6 kolega iz OŠ „Aleksa 
Šantić“ iz susednog Alekse Šantića.

Višegodišnja je praksa da se seminar 
organizuje pred kraj zimskog raspusta.

Autori i realizatori seminara održanog 
11. i 12. januara su Milanka Pejović, 
pedagog i Branka Bešlić, psiholog, OŠ 
„Sonja Marinković“ iz Subotice. U sadr-
žaju i aktivnostima predavanja izdvajaju 

se sledeće celine sa aktivnim radioni-
cama: pojam i karakteristike inkluziv-
nog ponašanja, priprema za realizaciju 
inkluzivnog programa, dečije razvoj-
ne smetnje, izrada pedagoškog profila, 
individualnog obrazovnog plana, kao i 
ocenjivanje kroz funkciju, princip i za-
konsku regulativu. 

Od opštih ciljeva ističu se prenoše-
nje praktičnih znanja o pri-
premi, planiranju, realizaciji 
i vrednovanju inkluzivnog 
programa u osnovnoj ško-
li, a od specifičnih razvija-
nje profesionalnih veština 
i sposobnosti praktičara za 
izradu i primenu programa, 
osposobljavanje nastavnika 
za praćenje i vrednovanje po-
stignuća učenika uključenih 
u inkluzivni program. 
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U somborskoj Školi za osnov-
no obrazovanje odraslih od 

11. do 13. januara za 30 zaposlenih 
u obrazovno-vaspitnim ustanovama 
i institucijama sa područja grada 
Sombora Tijana Krstić - Mara-
vić i Tamara Glišić, predstavnice 
Fonda „Evropski poslovi“ Autono-
mne pokrajine Vojvodine, održale 
su trodnevnu obuku pod nazivom 
„Mogućnosti finansiranja putem 
EU fondova“.  Tokom obuke pola-
znici su bili u prilici da se bliže upo-
znaju sa mogućnostima koje nude 
evropski programi sa fokusom na 

oblast obrazovanja. Predstavljeni su 
Interreg IPA program prekogranič-
ne saradnje Mađarska - Srbija i In-
terreg IPA program prekogranične 
saradnje Hrvatska - Srbija koji su 
aktuelni za institucije sa područja 
Zapadno-bačkog okruga sa svojim 
specifičnostima i pravilima funkci-
onisanja, a koji se finansiraju iz In-
strumenta za pretpristupnu pomoć, 
posebnog instrumenta Evropske 
unije koji koriste države koje se na-
laze u procesu pristupanja Evrop-
skoj uniji. Takođe, polaznicima su 
predstavljene i mogućnosti kon-

kurisanja za bespovratna sredstva 
u okviru programa Evropske unije 
kao što su Erazmus+, EU program 
koji pokriva oblast obrazovanja, 
osposobljavanja mladih i sporta i 
program Evropa za građane i gra-
đanke koji je otvoren za konkurisa-
nje organizacija civilnog dru-štva i 
jedinica lokalne samouprave. 

Kroz radioničarski rad polaznici 
su razvijali projektne ideje u skladu 
sa prioritetima programa Evropske 
unije, a osmišljene su četiri pro-
jektne ideje: unapređivanje ener-
getske efikasnosti javnih ustano-

va, odnosno škola kroz uvođenje 
inovativnih tehnologija; preven-
cija upotrebe cigareta i alkohola 
kod učenika; unapređenje socijal-
nih usluga za decu putnike, kao i 
unapređivanje ponude sportskih 
i kulturnih sadržaja za decu u ru-
ralnim sredinama pograničnog 
područja. Poslednji dan je pred-
stavljeno budžetiranje evropskih 
projekata, kao i struktura aplikaci-
onog formulara.

Tokom obuke radilo se na razvi-
janju stavova i veština prosvetnih 
radnika kako bi bili u mogućnosti 

da preuzmu aktivnu ulogu u razvo-
ju projekata i samostalno formu-
lišu projekte koji mogu doprineti 
boljem radu obrazovno-vaspitnih 
ustanova i boljitku u lokalnim za-
jednicama.

Ovoj obuci prisustvovali su 
zaposleni iz somborske Škole za 
osnovno obrazovanje odraslih, Gi-
mnazije “Veljko Petrović”, grad-
skih Osnovnih škola „Bratstvo- 
jedinstvo“ i “Nikola Vukićević”, 
Osnovne škole “Laza Kostić” iz 
Gakova i Centra  za socijalni rad 
Sombor.

OD IDEJE DO KONKURSA
● Osmišljene su četiri projektne ideje: unapređivanje energetske efikasnosti, prevencija upotrebe cigareta i alkohola kod učenika, una-

pređenje socijalnih usluga za decu putnike, kao i unapređivanje ponude sportskih i kulturnih sadržaja za decu u ruralnim sredinama 
pograničnog područja

ПРЕДШКОЛСКА УСТАНОВА „ВЕРА ГУЦУЊА“

„ФИСКУЛТУРКО“ ЗА ДВЕ ГРУПЕ
Предшколска установа „Вера 

Гуцуња“ организује бесплатну 
школицу спорта „Фискултурко“ за сву 
децу која похађају и оне који не похађају 
вртић, узраста четири и пет година.

Школица стартује 2. фебруара у за-
бавишту „Сунце“  у Горњој Вароши у 
Улици Јанка Веселиновића број 2.

Програм ће се 
одвијати два пута 
недељно, уторком 
и четвртком, у две 
групе од по сат вре-
мена. Прву смену 
од 17 до 18 часо-
ва ће похађати де-
ца узраста од чети-

ри  године, док ће  другу групу,  од 18 
до 19 часова, похађати деца узраста од 
пет година.

Програм воде стручни сарадници за 
физичко васпитање, а родитељи могу 
своју децу да пријаве до 25. јануара на 
телефон (025) 444-070,  сваког радног 
дана од 12 до 13 часова.

СПОРТСКИ САВЕЗ ГРАДА СОМБОРА

БЕСПЛАТНE ШКОЛИЦЕ 
СПОРТА ЗА НАЈМЛАЂЕ
Бесплатни  програми Спортског 

савеза града Сомбора, Школице 
спорта - “СО-Спортић“ за децу од 3 до 6 
година  и „Родитељ - дете“ за децу од 2 
до 4 године који вежбају са родитељима 
поново стартују 25. јануара. Малиша-
ни и њихови родитељи ће од следеће 
седмице, сваког понедељка и среде, 
моћи да вежбају у Спортском центру 
„Соко“ (бивши „Партизан“). Са де-
цом ће радити и вежбати професори 
спорта и физичког васпитања Радован 
Рашковић и Предраг Мандић.

Термин „Бесплатне школице 

родитељ -  дете“ је од 16.30 до 17.10 ча-
сова (свлачионица 1), „СО - Спортић“ 
од 17.15 до 17.55 часова (свлачиони-
ца 2).

Циљеви програма и даље су исти: 
укључивање што већег броја деце 
у спорт, подстицање правилног мо-
торичког, биолошког и менталног 
развоја детета, пажљиво и стручно 
одабраним садржајима у току тренин-
га утиче се на правилно држање тела 
и развоја моторичних способности, 
спортска рекреација у функцији јавног 
здравља.


