ПРОЈЕКАТ
„ДРУГА ШАНСА- БОЉИ ЖИВОТ“

Oсновна школа "Младост" - Књажевац је у фебруару месецу 2019. године
аплицирала за финансирање пројекта "Друга шанса - бољи живот" у домену основног
образовања одраслих, у оквиру ЕРАЗМУС+ организације и Темпус фондације.
Пројекат је одобрен за финансирање стручног усавршавања наставног особља у домену
Основног образовања одраслих.
Пројекат се бави усавршавањем наставника у области образовања одраслих,
спречавањем раног напуштања школе и што ефикаснијем стицањем основних
животних вештина полазника.
Почетак пројекта био је посвећен припреми наставника за мобилност кроз
језичке радионице где су имали прилике да обнове и прошире своје знање енглеског
језика. Наставном особљу је затим представљена земља домаћин Турска као и партнери
у пројекту Anatolia Education из Афионкарахисара. Презентација је одржана 10.10.2019.
године. Професорка географије је припремила презентацију о физичко - географским
карактеристикама Турске, професор историје о историјским чињеницама Турске,
професор биологије о турској кухињи, професорка српског и енглеског језика о
сличностима између српског језика и турског (турцизми), и професор музичког о
сличностима српске и турске музике где је учесницима организован и мини квиз са
циљем да препознају турске песме препеване на српски језик. Презентацији су
присуствовали већина запослених у ОШ"Младост", представници Завода за васпитање
деце и омладине, ученици и полазници.
После свих испланираних припрема за мобилност, три учесника пројекта и то :
Александра Павловић, Ана Амон и Милан Јанковић су отишли на мобилност у Турску
и то на job shadowing односно праћење наставе у центрима и школама за образовање
одраслих у Афионкарахисару. У Турској су укупно провели 7, а праћење наставе је
трајало 5 дана.
Првог дана наставници су обишли главни Центар за образовање одраслих,
упознали се са њиховим начином рада и обишли обуке које су се тренутно
организовале у том центру. Обишли су курс за неговатељице, курс за традиционални
ручни рад, курс шивења, курс за куваре, курс за израду 3Д слика и курс информатике и
видели да они у Турској стављају акценат на курсеве и обуке. Постеили су и Центар за
младе, упознали се са могућностима које Центар нуди младима.
Другог дана наставнци су ишли у обилазак неколико средњих школа у
Афионкарахисару .Разговарали са ученицима о њиховим интересовањима и плановима
за будућност. На њихово велико задовољство у једној од школа гост је био и
регионални министар образовања са којим су разговарали и могућој будућој сарадњи.
Након тог састанка наставници су посетили час енглеског језика где су им
презентовали модерне информатичке методе које користе на часовима: Class Dojo,
Edmodo, Padled, Kahoot, Quizizz, Zip Grade, Action Bound. Разменили смо искуства и
научили нове наставне методе.
Трећег дана наставници су посетили средњу стручну школу за образовање
одраслих. Они су презентовали њихов образовни систем а након тога су разменили
искуства и изнели проблеме прераног напуштања школе.Наставници су тог дана имали
прилику и да обиђу сам град и упознају се са његовом историјом и знаменистостима.
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Четвртог дана обишли су практичну наставу која се одржава школи за
образовање одраслих и компаније где њихови полазници обављају праксу 4 дана
недељно: аутомеханичарску радњу, радњу за израду ратлука и два фризерска салона.
Петог дана домаћини су организовали свечану доделу сертификата. Одржан је
завршни састанак, разговарано је о пројекту и евентуалној будућој сарадњи. Добили су
и Еуропас сертификате и одржали презентацију о нашем граду и нашој земљи и
школи.
Након завршене мобилности почела је фаза дисеминације пројекта. У оквиру те
фазе наставници који су ишли на мобилност су презентовали своја искуства колегама у
матичној школи као и у другим школама у граду. Пренели су нова искустава и нове
методе, детаљно их објаснили и објаснили пут њихове примене, посебно нових ИТ
метода ради лакшег вођења наставе, модернизације наставе и фукционалности
наставног процеса. Након свих радионица спроведене су евалуације за полазнике и
наставнике које су показале степен успешности пројекта и корисност употребе нових
метода у настави. Видљивост пројекта показана је и штампањем промотивног
материјала.
Пројекат се показао као врло користан за наставнике и полазнике. Фондација
Темпус и ЕРАЗМУС+ пружиле су значајну подршку наставницима током трајања
пројекта. Надамо се да ће наша школа имати прилике да и у будућности учествује у
пројектима ЕРАЗМУС +.
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