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ПИ ТА МО ЧИ ТА О ЦЕ

Илија Нанић, Шид

- Као један од 
битних разлога 
масовне емигра-
ције младих, видим 
управо немогућ-
ност укључивања 
у сферу јавног жи-
вота и доношења 
одлука. Друштвом 
нам управља “веће 
стараца”.

Светлана Кецман, Рума 

- Сматрам да млади 
нису довољно за-
ступљени у јавном 
животу, суштински 
се не говори о на-
шим проблемима 
и потребама. Наша 
срећа је што идемо 
у средњу школу која 
је таква да можемо 
да сеу њој довољно изразимо.

Михајло Стошић, Инђија

- Зависи како и 
када, ја сам, иначе 
из Врања, тренутно 
сам овде код брата. 
Ми тамо имамо 
неке омладинске 
парламенте преко 
којих ступамо у јав-
ност и посредством 
којих се неки наши 
предлози усвајају.

Милица Јовановић, 
Угриновци

- Млади немају 
довољно простора 
у јавном животу. 
Учествовала бих у 
разним друштвено 
корисним акција-
ма а занима ме и 
политички живот. 
Мислим да ту нема 
довољно младих.

Слободан Вујичић, 
Сремска Митровица

- Да ли имају довољ-
но простора у јав-
ном животу питање 
је на који одговор 
знају млади. Али 
мислим да им треба 
давати шансу јер 
они то заслужују и 
само тако ће доказа-
ти колико знају и умеју.

Да ли млади имају довољно простора у јавности?

Висока школа струковних студија за 
васпитаче и пословне информати-

чаре – Сирмијум Сремска Митровица 
учествује у реализацији регионалног 
пројекта Еразмус плус “Keep Educating 
Yourself”, односно “Целоживотно 
учење” чији је циљ пружање подршке 
континуираном професионалном раз-
воју васпитача. 

Овај пројекат се реализује заједно 
са партнерима из других високошкол-
ских установа у Србији - Високом шко-
лом струковних студија за образовање 
васпитача у Новом Саду, Вршцу, Кру-
шевцу и Пироту, Удружењем васпитача 
Војводине, Савезом удружења васпита-
ча Србије, Заводом за унапређење обра-
зовања и васпитања Републике Србије, 
Универзитетом у Црној Гори, Универзи-
тетом у Бирмингему, Темишвару и Мари-
бору и другим партнерима. 

Протекле недеље Висока школа - 
Сирмијум била је домаћин састанка 
конзорцијума Еразмус плус који реа-
лизује тај пројекат.

Како је истакла професорка др 
Гордана Мијаиловић, директорка те 

образовне институције,  
пројекат је усмерен на 
јачање улоге високих 
струковних школа у про-
фесионалном развоју 
васпитача кроз осни-
вање центара за про-
фесионални развој при 
школама. 

- То је значајан корак 
у размени искустава и 
унапређењу професио-
налног развоја васпита-
ча у оквиру европског 
образовног простора. Ми смо домаћи-
ни осмог састанака и на њему ћемо 
финализовати неке од наших доса-
дашњих активности. Оно што је ново 
јесте конституисање одбора за квали-
тет којег чине представници свих парт-
нерских установа које нису укључене у 
пројектне активности како би могле да 
доносе објективну и независну оцену 
онога што се ради у пројекту. Наша 
школа ће учествовати у припреми и 
имплементацији пројектних актив-
ности, као и њиховој дисеминацији, 

обезбеђењу квалитета и евалуацији 
резултата пројекта. Очекујемо да ћемо 
на овај начин да оснажимо улогу шко-
ле, односно наставника по питању це-
ложивотног учења васпитача. Иначе, 
у нашој школи имамо програме ини-
цијалног образовања васпитача, наши 
наставници реализују и обуке њиховог 
стручног образовања, али ово сада 
представља значајан искорак напред с 
обзиром да при школи треба да се ос-
нује центар за професионални развој. 
Тај центар ће имати сву потребну ди-

дактичку, информатичку и техничку оп-
рему, јер је предвиђено да свака школа 
добије 40.000 евра за опрему свог цен-
тра, тако да је и то још једна од добити 
од овог пројекта. Иначе, наставници 
ће бити укључени у обуке васпитача 
као њихови тренери и ментори пошто 
је завшрен конкурс који је расписао 
УНИЦЕФ у сарадњи са Министарством 
просвете, а на којем су наставници по-
ред практичара могли да конкуришу, 
тако да очекујемо да ћемо и ту имати 
успеха и да ће неко од наших настав-
ника бити обучени. Ми то овде у школи 
видимо не само као шансу да помогне-
мо имплементацији нових програма у 
предшколским установама, него и као 
шансу да помогнемо у имплементацији 
у програм иницијалног образовања, 
што ми и радимо, како би васпитачи 
након завршене школе имали потреб-
не компетенције за све оно што их у 
пракси чека, а све за добробит наше 
деце  – рекла је директорка Високе 
школе струковних студија за васпитаче 
и пословне информатичаре Сирмијум, 
Сремска Митровица, професорка др 

Гордана Мијаиловић. 
Координатор овог пројекта је Висо-

ка школа струковних студија за обра-
зовање васпитача Нови Сад, а дирек-
торка те школе Јованка Улић рекла је 
да је овај пројекат почео у децембру 
прошле године и да ће трајати до но-
вембра 2021. године и додала:

-Највећи бенефит од овог пројекта 
имаће васпитачи и стручни сарадници, 
али и ми професори, јер је ово проје-
кат који и нама даје обавезу да усавр-
шавамо своја знања и да да усклађује-
мо теорију са праксом, која је изузетно 
важна.

Професор др Веселин Мићановић, 
предавач на  Универзитету Црне Горе, 
на Филозофском факултету у Никшићу, 
истакао је да ће овај пројекат утица-
ти на образовне заједнице у Србији и 
Црној Гори, доносећи већу вредност 
професије васпитача, а студент и мла-
ди професионалци усавршиће компе-
тенције и вештине неопходне за своју 
каријеру у 21. веку.

С. Михајловић

Сл. Никшић

Након успешно завршене рекон-
струкције водоводне и канали-

зационе мреже у Железничкој улици 
прошле године, у току је наставак ових 
радова у делу те улице у близини Же-
лезничке станице, што обухвата и улаз 
у Улицу Драгиње Никшић, иза ауто-
буске станице.

Радници ЈКП Водовод изводе ре-
конструкцију водоводне мреже у ду-
жини око 450 метара. То подразумева 
постављање полиетиленских цево-
вода различитих пречника, рекон-
струкцију два и изградњу још два нова 
чворна места,као и реконструкцију 
кућних прикључака. Истовремено, за 

потребе корисника у овом делу града, 
постављају се и три нова хидранта. Ка-
нализациона мрежа на овој деоници 
изграђена је у дужини од око 40 м, као 
и нови прикључци.

За време трајања радова повре-
мено ће долазити до краћих застоја у 
водоснабдевању, те предлажемо на-
шим корисницима који станују у зони 
градилишта да и у наредном периоду 
припреме мање залихе воде за ос-
новне животне потребе. Овом прили-
ком им се захваљујемо на стрпљењу 
и разумевању.

 С. Н.

Усавршавање вештина 
потребних за каријеру
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