ШКОЛА ЗА ОСНОВНО ОБРАЗОВАЊЕ ОДРАСЛИХ
,,ЂУРО САЛАЈ“- БЕОГРАД
ЛЕТОПИС 2016/17.

Септембар2016. год.

Летопис Школе за основно образовање одраслих „Ђуро Салај“

ЛЕТОПИС Школе за образовање одраслих „Ђуро Салај“
за школску 2016/17. годину

08.09.2016.

Прослава Дана школе
С обзиром да се Дан школе први пут
прославља од оснивања установе, није
случајно да се баш Међународни дан
писмености издвојио као најподобнији. На
почетку је директорка поздравила све
присутне госте и наставнике. Песмом
„SantaMarijadellasalute“ oтпочео је
пригодан програм који су поводом Дана
школе приредили наши полазници заједно
са својим наставницима. Била је то лепа
прилика да полазници покажу шта знају,
да искажу своје умеће у рецитовању,
певању, глуми. Након програма наставило
се славље у просторијама школе.

Сајам књига

27.10.2016.

Сајам је отворио председник Матице српске
Драган Станић, у књижевности познат као
Иван Негришорац, а у име Ирана, земље
почасног госта, књижевница и редитељ
NagresAybar.
Nagreskoja је захвалила на части да њена
земља буде почасни гост Сајма, подсетила је
како је роман „ На Дрини ћуприја“, Иве
Андрића пре 40 година објављен у Ирану.
Мото сајма је „Књиге у руке“.
Диван готово летњи дан улепшао је и тај 27.
октобар, иначе школски дан на
Међународном сајму књига.Четири
наставника је са полазницима обишло Сајам
књига, на коме је излагало готово петсто
издавачких кућа. Једна велика и три мале хале
биле су закрчене књигама и посетиоцима.
Истог трена смо се поделили на мање групе и
свако је отишао трагом свог читалачког укуса.
Четворосатни обилазак сајма био је довољан
да се пуни утисака полазници врате у школу.
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19.10.2016.

Предавање на тему насиља са акцентом на вршњачком насиљу за
ученике школе
С освртом на карактер наших полазника на предавању је било речи о заштити од
вербалног, физичког, социјалног, сајбер и сексуалног насиља. Презентација је истакла
кључне узроке и могућа решења за наше полазнике. Путем паноа који је пратио
радионицу по групама, дефинисани су кључни узроци као и превентива у спречавању
насиља.
Акценат је стављен и на креирање позитивне атмосфере у смислу да се већа пажња
обрати „ здравом “ делу популације кроз секције; спортске, драмске, музичке, како би
се активност и енергија усмериле ка такмичарском духу а свако дете понаособ нашло
своје место у оквиру тима и друштва, исказало своје квалитете и максималне
могућности,развило самопоуздање, сигурност, и тиме у позитивном и колегијалном
духу формирало своју личност.
Приказан је и филм о спретности, успешности, лепоти и успеху Кристијана Роналда,
који би требало да буде један од узора нашој омладини.
Предавање је одржано у просторијама школе у 10 часова, присуствовало је 35
полазника који су помно пратили, учествовали и позитивно доживели ово предавање.
Предавање је одржала руководилац тима за борбу против насиља Зора Копуновић.

07.12.2016

Трибина „Борбa против наркоманије“
У просторијама школе је 07.12.2016 одржана трибина на тему “Борба против
наркоманије “. Трибину водили волонтери Рото центра из Београда, Игор и
Небојша. Они су причали своја искуства с дрогом као бивши наркомани, и желели
да то поделе са полазницима. Њихова искуства су потпуно различита али обојица су
напоменула да је дрога тако привлачна и доступна свима али се иза ње крије тама
и зло. Полазницима се допало предавање и у жељи да што више сазнају
постављали су различита питања и на иста добили искрен одговор.
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Семинар

15.12.2016- 16.12.216

„Дијагностика, превенција иотклањање узрока школскогнеуспеха“
У просторијама наше школе одржан је семинар
„Дијагностика, превенција и отклањање узрока
школског неуспеха“. Реализатори семинара су
проф.Борислав Станојловић, проф.Милан Ђурић,
Слободанка Глашић-Павишић и проф.Првослав
Јанковић. Сем наставника наше школе, учесници
семинара били су и наставници ШООО „ Браћа
Стаменковић„ из Београда и ШООО „Обреновац“
из Обреновца. Током тродневног семинара
наставници су имали прилике да се упознају са
различитим факторима који могу ометати успех у учењу одраслих и проблемима
учења. Нарочито је истакнут значај превенције проблема у учењу,па је посебна пажња
посвећена различитим когнитивним стиловима оних који уче разликама у
мотивацији,социјалној и емоцијалној интелигенцији и сл. Учесницима семинара су
ове теме презентоване на веома занимљиве начине путем радионичарског приступа
раду, уз накнадно анализирање, стручне коментаре реализатора и заједничко
извођење закључака. Знања и вештине стечене на семинару могу се успешно
користити и ван радног места.О томе говори и највиша оцена наставника дата
семинару.
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27.12.2016.

Постављање школског зидног сунчаног часовника
У склопу свог практичног рада студент Ђорђе Сабљић је конструисао школски зидни
сунчани часовник и исти је постављен као наставно средство и украс зграде. У
пројекту је учествовао наставник географије Радоица Живковић и наставник физике
Зора Копуновић. У сарадњи са проф.др. Милутином Тадићем часовник је израђен и
постављен.
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Прослава школске славе Светог Саве

27.01.2017

По традицији школска слава Свети Сава започела је сечењем славског колача са
свештеником, директорком школе Бранком Дамјановић и домаћином Сњежаном
Павловић. Након сечења славског колача програм је отпочео свечаном приредбом у
којој су учествовали наши полазници. Директорка се обратила присутнима
пожелевши им добродошлицу и подсетила на основне темеље Светог Саве у
просвећивању српског народа. Програму су присуствовали пензионери наше школе,
чланови школског одбора као и запослени. На крају програма у којем су учествовали
полазници наше школе директорка је уручила књиге са посветом сваком од њих што
их је посебно обрадовало.
Уследио је свечани ручак са прикладним музичким програмом који је на
достојанствен начин улепшао нашу школску славу.
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21.03.2017

Посета школи за дизајн текстила – Београд
У оквиру пројекта професионалне оријентације полазника посећена је Школа за
дизајн текстила у Београду. Посети су присуствовали полазници трећег циклуса у
пратњи школског социјалног радника и андрагога. Планирано је да се овом а и
наредним посетама у неколико школа помогне полазницима у адекватнијем избору
занимања, позива, професије. Избор школа које ће бити посећене учињен је у
сарадњи са полазницима са којима су током године наставници и стручни сарадници
обављали разговоре у вези избора занимања а и школа које ће бити посећене.
Предност је дата оним школама за које су полазници заинтересовани а то су већином
средње стручне школе. Полазници су од стране педагога и неколико наставника
упознати са могућностима уписа, трајања школовања, али и са могућностима
запошљавања које су последњих година нешто боље. Након ове школе обављена је
посета и средње Техничке школе ГСП У Београду. Осим ванредног школовања
могуће је остварити и разне специјализације, доквалификације и обуке за такси
возача у овој школи, па су тиме и могућности наших полазника увећане .
Посећена је и средња фризерска школа која је била примамљивија за ученице наше
школе.
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29.03.2017.

Предавање на тему сексуалног насиља
Предавање одржала наставница Зора Копуновић у просторијам школе. На
предавању је било речи о насиљу уопштено с освртом на сексуално насиље. Акценат
је дат на врсте сексуалног насиља, чиниоце и жртве. Указало се на место и начин
спровођења насиља, као и последице истог.
При крају предавања подељен је упитник који су полазници попуњавали
одговарајући на питања у упитнику.
Након упитника приказан је кратак документарни филм у коме су управо жртве или
пак њихови ближњи говорили о доживљеном насиљу.
Предавање је било добро посећено од стране полазника.
Порука на крају теме је била „Срећно срце је здраво срце“.

Обележавање светског дана Рома

07.04.2017

Под покровитељством ГО Чукарица друштво Ром Чукарица органиѕовало је пријем,
позоришну представу и коктел, поводом 8. Априла дана Рома. Сусрет са званицама
је увод у централни део прославе који се одиграва дан касније 8. Априла у свечаној
сали Месне Заједнице у Жаркову. Друштво Ром Чукарица упутило је и ове године
званичан позив гостима Школе „ Ђуро Салај “ као сталним сарадницима на разним
пројектима, дружењима итд.
Присуством неколико полазника и запослених из ШООО „ Ђуро Салај “ наставља се
плодна сарадња школе и представника ромске заједнице путем које се настоји
побољшати положај ове мањинске групе и сачувати њена традиција и идентитет. У
вези са тим ШООО „ Ђуро Салај“као васпитно-образовна установа може значајно
реализовати настојања афирмације рома што је и доказала после више деценија
постојања сарадње на шта указује и званичан позив установи упућен и ове године.
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Посета „ Сoкo Штарку “

06.04.2017

У оквиру сарадње школе са радним организацијама обављена је посета
фабрицикондиторских производа.Групу од двадесетак полазникаводили су:
директор школе Бранка Дамјановић,помоћникдиректора Марија Врањеш,
андрагошки асистент Комина Сејдо и андрагог Радован Тешић. Фабрика „ Соко
Штарк “ постоји скоро стотину година, са завидним реномеом код нас и у свету и
једна је од ретких у нашој земљи која није смањила производне капацитете
последњих година. Излажење у сусрет потребама наших полазника, а које се
односе на упознавање са принципима рада и радним окружењем уопште,
представља добар пример активности који појединцима може олакшати улазак у
свет рада. Посета је обављена у мањим групама које прате производни инжењер и
радник обезбеђења. После краћег обиласка неколико погона са најпопуларнијим и
најпродаванијим производима приступило се детаљнијем упознавању
производње, уз објашњења, постављања питања радницима и сл. Након тога сваки
од посетилаца имао је прилике да и сам буде креатор неког производа тако што је
добио неколико састојака као што су чоколада, бомбоне, и у посудама их
комбиновао по својој жељи. Посета се завршила конзумирањем неколико
најквалитетнијих производа уз бесплатну поделу малих пакета са истим.
С обзиром да су рад и образовање у тесној вези, као феномен од виталног значаја и
за појединце и за друштво, школа у оквиру својих активности може значајно
допринети задовољавању потреба полазника како за оспособљавањем за свет
рада тако и ближим упознавањем са оним што је са њим повезано,као што је
посета раним организацијама.
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Посета музејима

12.05.2017

У оквиру манифестације „Музеји Србије,десет дана од десет до десет“, обављена је
посета неколико музеја у Београду и то:
- Етнографски музеј,
- Природњачки музеј,
- Музеј Вука Караџића и Доситеја Обрадовића,
- Војни музеј (стална поставка оружја и оруђа Војске Србије на Калемегдану).
Посетиоце из наше школе сачињавали су полазници и школски социјални радник и
андрагог. Посебан значај у музејима представљају изложбе и поставке које се не
виђају често, присуство већег броја стручњака, јавних радника, кустоса музеја, који
воде групе полазника и дају стручне коментаре током обиласка. Осим тога
отворене су и неке просторије у музејима које су затворене током читаве године,
повећан простор за излагање даје прилике да се многи уметници детаљније
упознају, све указује на значај посете овим институцијама у циљу развијања опште
културе, развијање разних потреба, образовних, естетских и сл. Учешће наше школе
обухвата посете музејима распоређене у три дана према интересовањима
полазника. Посете су праћене стручним коментарима кустоса који су у том тренутку
присутни и на располагању, динамиком обилажења која је спонтана и
непланирана, са дужим задржавањем на оним поставкама за које су полазници
показали већи интерес.

10

Летопис Школе за основно образовање одраслих „Ђуро Салај“

Друга посета музејима

16.05.2017

Друга посета музејима у овиру манифестације „Музеји Србије, десет дана од десет
до десет“,обављена је према распореду и том приликом посећени су:
- Музеј ПТТ Србије,
- Историјски музеј,
- Музеј аутомобила.
Групу полазника из школе сачињавало је седморо полазника различитих циклуса у
пратњи андрагога и школског социјалног радника. Први је посећен музеј ПТТ
Србије, који је после обнове увео неколико сталних обимних поставки, уз нешто
проширеније капацитете има могућности за излагање експоната за посебне
прилике као што је ова манифестација. Стручни коментар кустоса и посета
завршени су објашњењима о функционисању неколико великих телефонских и
телеграфских централа старих око 80 година и заједничким фотографисањем
испред импознатне кочије са почетка двадесетог века.
У музеју старих аутомобила због саме атмосфере изложбеног простора посета је
имала неформалан ток у коме се могло сопственим интересовањима разгледати,
фотографисати итд. Осима аутомобила многим посетиоцима су занимљиве и старе
аутомеханичарске радионице и бензиске пумпе. Очекивано већи интерес показали
су полазници за аутомобиле државника и старе аутомобиле из бивше СФРЈ.
Историјски музеј је ове године указао велику част нашој познатој сликарки Ољи
Ивањицки обезбеђујући велики простор за упознавање свега чиме се наша
сликарка бавила. Велики број предмета, слика, намештаја из дома, гардеробе коју
је креирала даје могућност детаљнијег упознавања са животом и делом познате
уметнице. Други део посете Историјском музеју био је праћен коментаром кустоса,
а односио се на поставку која је обухватала Први светски рат и све кроз шта је
морала проћи српска војска и цивилно становништво.
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Трећа посета музејима

18.05.2017

Приликом треће посете музејима, група од 25 полазника са андрагогом и школским
социјалним радником посетила је:
- Музеј 25. Мај,
- Музеј историје Југославије.
У музеју 25. Мај посета је обухватила обилазак места где је сахрањен Јосип Броз
Тито, председник СФРЈ до 1980.г. затим неколико просторија која су део сталне
вишедеценијске поставке успомене на председника, и једна мања поставка
прилагођена годишњој манифестацији музеја од 2013.године.
Поставка у музеју историје Југославије названа је „Југо моја Југо“ а односи се на
живот и рад појединаца са простора бивше СФРЈ, који привремено или стално
бораве у иностранству. Посетиоци су могли да се упознају са почецима значајнијег
исељавања са ових простора који су шездесетих година двадесетог века достигли
свој врхунац одласком претежно у земље западне Европе. Зато је изложено доста
реквизита из Немачке и Аустрије, земаља у које се највише одлазило. Могао се
видети и почетак оснивања првих центара за културу и других удружења
намењених нашим исељеницима. Други део посете Историјском музеју обухватио
је Стари музеј у коме су изложени експонати које су наши државници претежно
добијали као поклон, док је други део овом приликом постављен за упознавање са
борбом за ослобађање и самосталност свих народа и народности са простора СФРЈ
а односи се на читав двадесети век све до промене власти 5.октобра 2000 године.
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Заједничке фотографије колектива школе

Летопис Школе за основно образовање одраслих „Ђуро Салај“ припремила школски
библиотекар.

Емилија Шорић
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