ТРИБИНА
„СВИ У ШКОЛУ, БУДУЋНОСТ ЗА СВЕ!“

Друштво учитеља Бечеја у
сарадњи с тимом пројекта
„Пружање унапређених услуга
на локалном нивоу“, подржаном
од Министарства просвете, у
Бечеју је покренуло кампању
чији
је
циљ
остваривање
квалитетне инклузивне праксе
за
сву
децу,
почев
од
предшколаца, преко основаца до
средњошколаца.
Осим медијске кампање,
11.04.2011. године у пуној сали
Градског
позоришта
Бечеј
одржана
је
Трибина
под
називом
„Сви
у
школу,
будућност за све!“ Тако се Бечеј
придружио великој породици од
100 градова у Србији где је
покренут пројекат под називом
„Образовање за све“.
Трибини
су
присуствовали
просветни радници бечејске
општине,
представници
локалне самоуправе, Центра за
социјални рад, Дома здравља,
невладиних
организација,
родитељи деце с тешкоћама и
остали
заинтересовани
грађани.
Све
госте
је
поздравила Милена Гмијовић,
председник Друштва учитеља
Бечеја, а затим се обратио
председник општине г-дин Кнези Петер. Након уводних речи
присутнима се обратила г-ђа Соња Миладиновић, просветна саветница,
у име Школске управе Нови Сад, Зденка Рајковић, фацилитатор,
Маргарита Берчек, председница Интерресорне комисије општине Бечеј
и Елвира Рајшли Токош, представник ресурсног центра у Општини
Бечеј. На истом скупу је чланица Општинског већа задужена за културу

и образовање Илона Варњу нагласила је да је Интерресорна комисија
оформљена у октобру прошле године и да локална самоуправа подржава
рад комисије и кампању. Маргарита Берчек је представила напоре
појединаца, одређених група и установа током вишегодишњег
ангажмана на плану инклузивног образовања у бечејској општини.

На Трибини су били представљени примери добре праксе којима су
присутни упознати са делом активности које се спроводе у школама на
плану инклузије. Примере добре инклузивне праксе показале су
колегинице Драгана Алексић и Изабела Шормаз из ОШ „Здравко
Гложански“ из Радичевића и Бечеја, као и колегинице Љиљана
Репановић и Вајда Едит из ОШ „Шаму Михаљ“ из Бечеја.

На крају су се присутнима обратили и представници Удружења
грађана са инвалидитетом. Сви су поздравили напоре које улаже
општина и школе за децу та инвалидитетом, како би им школовање и
живот што више олакшали.

Извештај саставила
Милена Гмијови, ЛК за ИО

