ПОСЛЕ ДВОГОДИШЊЕГ ПРОГРАМА "ДРУГА ШАНСА" ОБРАЗОВАЊЕ ОДРАСЛИХ ПОСТАЈЕ ЈЕДИНСТВЕНИ ДЕО СИСТЕМА ОБРАЗОВА

Бака и унука у школсм
|Претпоставка

је да у Нишу живи око 5.000 особа које
немају завршену основну школу, а које сада добијају
шансу да надокнаде оно што су пропустиле
Само у школи у Сићеву, једној од три у граду које
образовати одрасле, тренутно 60 одраслих особа
завршава основно образовање
Завршетком пројекта
шанса
обЈашњава дирекгор
"Друга шанса" који је трајао две
Предраг Нешовић.
То значи
године није завршенаакција об- да се основно образовање одразовања одраслих.Шта више,
раслих одвија у три циклуса тооно је постало саставни део је- ком којих они, у трајању од три
године, завршавају основну
динственог система образовања Републике Србије.Тако
школу од првог до осмог разресу часови којима присуствују
да, Практично то значи даза гоособе старије од 17 година, а
дину дана заврше ниже разренису завршиле основну школу,
де, током друге године заврше
настављају, У Нишу се настава
пети и шести, а у трећој години
за ове особе орган изује у три осседми и осми разред. На крају
новне школе, "Његош", "Душан
основног образовања, као и
ТасковићСрећко" у Сићеву и осдеца која редовно похађају нановној школи у селу Миљковаставу, полажузавршнииспит.
према
речима
ц.Иначе,
У основној школи у Сићеву
Предрага Нешовића, дирекове године се уписало 60 особа
тора школе у Сићеву, у Нишу је
у оквиру програма образовања
регистровано око 5.000 особа
одраслих, Највише их је за
које су без основног образовадруги и трећи циклус, односно
ња
од петог до осмог разреда, а
-Правила похађања намеђу њима је, опет, највише Роставе остају иста као и у време
ма.
реализације

пројекта

-

"Друга

-

-Није случајно

да највише

полазника имамо у петом резреду јер је до сада бипо уобичајено да се основна шкопа
прекида управо после завршених нижих разреда
додаје
Предраг Нешовић,
Сада су
сви, како би остварили права
која им у друштву лрипадају,
али и да би задржали радна
места на којима се налазе, па и
да би дошли до посла, приморани да наставе школовање.
У учионицама, у вечерњим
сатима када се одржавају часови за одраспе, догодовштина и те како има.С уочени са
новим изазовима и притиснути

--

проблемима ови

досадашњим

ђаци се снапазе на свакојаке
начине како би одговорипи
свимзахтевима.
-Полазници су различитих
година и старосш и није реткост да се у школској клупи заједно нађу бака и унука ипи
деда и унук додаје Нешивик
Дешава се и да мајке које долазе на наставу поведу са со-

-

бомдецујернемакодабринео

њима у то време.И док они

ДРУГА ШАНСА ЗА ОСНОВНО ОБРАЗОВАЊЕнастава прилагођвна искуству

АЊА

ојклупи
прате наставу деца се забављају у школском холу или
дворишту.Било је и браћа и сестара који сви иду у исти разред, али и супружника који за-

једнопратенаставу.
Одрасли који су одлучили
да заврше основну школу

имају мање обавеза од основаца у редовној настави, али и

неке предмете који су намењени искључиво њима.
-Настава је тако конципирана да их учимо основним
стварима које су им потребне у
свакодневном животу или на
послу
објашњава директот
школе у Сићеву. Ради се о
томе да су предмети прилагођени њиховом искуству, а додали смо, управо из тог разлога, и неке нове предмете као
што су предузетништво где
уче како да започну неки свој
посао или унапреде онај којим
се већбаве, потом одговорно
живљење у грађанском
друштву у оквиру којег се баве
породицом, функцијом коју
имају у њој и сличним проблемима које доноси савремено

-

-

друштво.Ту је јоши дигитална

писменост, основне животне

вештине као и страни језик.
Одрасли који добију диплому о завршеној основној
школи образовање ту могу да
заврше, али ако желе могу да
се оспособе и за неки занат.
-У неколико нишких
средњих школа се организује
обука за оне који желе да овладају неким грађевинским занимањем, да науче пекарски занат, кројачки и томе слично ?
додаје директор Нешовићкоји
не крије даје ово добар начин
да се број неписмених или
функционално неписмених
особа у Србији драстично сма-

њи.

Према подацима Републичког завода за статистику,
попис из 201 1 . показао је да у
Србији има око 850.000 грађана старијих од 1 5 година без
завршене основне школе, односно око 13 одсто одраслог
становништваСрбије.
В.Петровић

