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Посета помоћника министра просвете
Помоћницу министра просвете, науке и технолошког развоја Републике
Србије за предшколско и основно образовање и васпитање Весну Недељковић
примио је градоначелник Краљева др Предраг Терзић. Пријему су присуствовали
и заменик градоначелника Вукман Ракочевић, члан Градског већа ресорно
задужен за образовање Александар Цветковић и руководилац Школске управе
Бојана Маринковић, као и представници Министарства - начелница Одељења за
области предшколског и основног образовања и васпитања др Славица Јашић,
саветница за финансијску писменост и предузетништво др Гордана Степић,
председник Коморе јавних набавки Србије и директор ЦМН и Института за јавни
менаџмент проф. др Марко Шуплер, директор Основне школе „Свети владика
Николај“ из Брадарца Томица Стојановић. Теме састанка су биле предузетништво
и ученичке задруге, као и актуелности у области предшколског и основног
образовања.
Градоначелник је истакао да град Краљево има веома добру сарадњу са
Министарством просвете, науке и технолошког развоја Владе Републике Србије,
која је резултирала бројним активностима и реализованим пројектима.
„Реконструисали смо и доградили зграду Основне школе у Адранима,
изграђена је потпуно нова спортска сала у Дому ученика средњих школа, а очекује
нас изградња нове зграде Основне школе „Свети Сава“, али и инвестиције у
области енергетске ефикасности у Електро-саобраћајно техничкој школи „Никола
Тесла“, изградња фасаде Гимназије и Економско-трговинске школе у Краљеву“,
навео је градоначелник.
„Помоћ Министарства је веома велика, нарочито у претходне две године.
Приликом посете министра просвете, науке и технолошког развоја Младена
Шарчевића Краљеву, тражечи решења за проблеме који постоје, родила се идеја
о новом центру на Гочу, где ће најталентованији ученици из Краљева, из Рашког
али и суседних округа, долазити како би стицали нова знања из области физике,
хемије, математике, биологије“, рекао је Терзић, па додао да „све то показује да је
темељ једног друштва, а то је просвета, у процесу коренитих промена, да све нове
идеје које се рађају у овом Министарству мењају наше друштво, да наша деца
почињу да уче на другачији начин. Приступ обавезама се мења, учење постаје
целодневно, деца развијају предузетништво од најнижих разреда основне школе и
надам се да ће то допринети развијању предузетништва у старијим генерацијама
и да ће све више младих људи започињати сопствене бизнисе, а не желети да
раде искључиво у државној служби“.
Градоначелник је захвалио министру и његовим сарадницима на помоћи да
град Краљево постане препознатљив у области образовања како би успео на
мапи Србије да добије још боље место и у овој области.
Помоћница министра просвете за предшколско и основно образовање и
васпитање Весна Недељковић је изјавила да, поред бројних тема о којима су
говорили, нису успели да се дотакну свега лепог и позитивног што се дешава у
Краљеву. Она је изразила велику захвалност градоначелнику, његовом тиму и
Школској управи, на подршци и сарадњи са Министарством просвете, а посебно

на данашњем одржавању скупа у Основној школи „IV краљевачки батаљон“ на
тему саветовања о ученичким задругама на територији града Краљева.
„Курикурална реформа је измена нових основа програма, започета прошле
године увођењем новог наставног плана и програма у први и пети разред, а у
септембру нас очекује други и шести нови разред. Сви ученици првог разреда
учиће и имаће дигиталне садржаје, сви учитељи проћи ће обуку, обезбеђено је око
225.000.000 само за наставне садржаје. Све школе ће добити одговарајућу
опрему, велики број наставника будућег петог и шестог разреда такође ће проћи
обуке, а опрема ће стићи у међувремену.Имаће потпуно савремену наставу
употребом дигиталних наставних садржаја“, појаснила је помоћница министра
истакавши да у области дигитализација служимо као пример добре праксе многим
другим земљама.
„Ученичке задруге су део ширег плана, ако говоримо о моделу целодневне
наставе. Првенствено су замишљене да децу врате темељним вредностима, да
се деца науче раду, дружењу и задругарству и да приход који се евентуално
остварује у оквиру те задруге буде употребљен на корист деце и родитеља, да
уџбеници и екскурзије буду јефтинији. Ту се везујемо за предузетничку мисао и
предузетничку компетенцију. Уколико на тај начин променимо свест ђака, много
лакше ћемо схватити шта значи бити функционално писмен и шта је то
применљиво знање, које је у овом тренутку најважније за њихова будућа звања,
занимања, професије којима ће се бавити, а којима у овом тренутку можда ни не
знамо имена“, рекла је Весна Недељковић.
Након пријема код градоначелника, помоћница министра јеу Основној
школи „IV краљевачки батаљон“ отворила скуп на тему саветовања о ученичким
задругама на територији града Краљева.

