Акцију је подржао:

Основне информације о акцији:

Општи циљ:
Подизање нивоа сарадње између
основних и средњих школа и
представника локалних институција
у циљу пружања подршке ученицима
са тешкоћама, њихове
социјализације и оспособљавања за
самосталан, квалитетан живот и рад.
Специфични циљеви:
- Унапређење сарадње основних и
средњих школа подизањем
сензибилизације и компетенција
запослених у средњим школама.
- Упознавање запослених у основним
и средњим школама са конкретним
проблемима особа са потешкоћама
- Упознавање запослених у основним
и средњим школама са процедурама
и доступним локалним сервисима
подршке

Потенцијални партнери:
- Управа за образовање, културу,
омладину и спорт
- Управа за дечју примарну
здравствену и социјалну заштиту
- Средње школе
- Основне школе
- ИРК
- Невладине организације и
удружења особа са тешкоћама
- Центар за социјални рад

Активности
- Трибина на тему могућих модела
сарадње у циљу континуираног
праћења ученика са тешкоћама при
преласку из основне у средњу
школу
- Идентификовање партнера са
којима ћемо реализовати акцију
- Обука намењена члановима
стручних тимова за инклузивно
образовање из заинтересованих
средњих школа (израда педагошког
профила, израда ИОП-а, сарадња са
родитељима ових ученика,
информисање о постојећим
процедурама, стварање нових
процедура за праћење ученика
након завршене основне школе)
- Посета средњим школама за чије
тимове је организована обука и
разговор са СТИО тих школа са
циљем пружања подршке у
сагледавању конкретних проблема
које имају ученици и наставно
особље
- Евалуациони састанак и
перформанс у коме учествују сви
партнери

Унапређена комуникација између
основних и средњих школа
Повећани сензибилитет дела
запослених у средњим школама
за пружање адекватне подршке
ученицима са тешкоћама
Учесници акције боље препознају
проблеме ученика са потешкоћама
Учесници акције познају све
важеће законске процедуре и све
локалне сервисе подршке

Контактирајте нас:
ОШ „Десанка Максимовић“
Чокот
Тел: 018/ 4265100
018/ 4561553
Email: desmax@eunet.rs
osdesmaxpegadoskinja@gmail.com

Акција основне школе
„Десанка Максимовић“
Чокот
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Шта очекујемо?

Хајде да премостимо јаз и овај
корак учинимо могућим за С В Е ! ! !

