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1.

Основни
подаци

Пројекат „Друга шанса“ је реализован као програм бесплатног
основног образовања oдраслих, старијих од 15 година. Намењен је
особама које нису стекле диплому завршене основне школе, било
да су школовање прекинули или никада нису ишли у школу.
Од школске 2013/14. године програм функционалног
образовања за одрасле (у даљем тексту ФООО) се рализује у оквиру
редовног система образовања. Поред тога што је у потпуности
бесплатан, програм наставе је функционалан и прилагођен
одраслим особама, њиховим потребама, интересовањима,
животном искуству, породичним и радним обавезама. Осмишљен је
тако да оспособи полазнике да што ефикасније, брже и лакше
савладају знања предвиђена основним образовањем као и да
стекну неопходне личне и професионалне вештине које ће им
помоћи да побољшају квалитет живота.
На територији града Зрењанина се програм ФООО реализује у ОШ
„Петар Петровић Његош“.
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Пројекат "Друга шанса", започет је 2010. године, финансиран
је бесповратном помоћи ЕУ и кроз сарадњу са 70 основних школа, 84
средње стручне школе и бројним експертима развио је и тестирао
савремен програм за основно образовање одраслих.
Циљ пројекта „Друга шанса“, који се у Републици Србији
реализовао од 2010. године , био је да се системски развије и тестира
програм функционалног основног образовања одраслих. За три
године тестирања, нови програм је омогућио да се 4.535 одраслих
лица :
•
врати у школске клупе,
•
да стекну основно образовање и стручну обуку
•
и да се ФООО уведе у редован систем основног образовања
у Републици Србији.

2.

Коме је програм
ФООО намењен?

За осо е ез занимања и квалификација, које су
неписмене или немају потпуно основно образовање,
старије од 15 година а налазе се на евиденцији
Националне служ е за запошљавање.

2.

Kaske dindo o
programo FOOO?
E manušenge kaj najelen sikavni, najelen funduno sikavipe,
phurane ando 15 berša, kaj tane ki evidencija e Nacionalno
sevipe e bućake.

3.

Шта ми је потре но од
документација за упис?
Извод из матичне књиге рођених или фотокопија важеће
личне карте као и последње сведочанство о завршеном
разреду.

3.

Sa so valjani
ando lila?
Lil ando thanesko bijandesko than, thaj đeneski karta, thaj o
lil kotar o paluno klaso.

4. До када траје упис?
4. Dži keda šaj te ramosarenpe?
- Đi 31. avgusto
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Упис траје до 31.августа

је почетак
5. Када
школске године?
1.окто ар

5. Keda ka đalpe ani sikavni?
1. oktobro
Колико траје
6. школска
година?
Наставни програм је распоређен у 3 циклуса
• први циклус (I–IV разред)
• други циклус (V–VI разред), и
• трећи циклус (VII–VIII разред и обука за изабрано занимање)
Након успешно завршеног програма ФООО полазници ће добити
диплому о завршеном основном образовању и сертификат о
стручним компетенцијама.
Kabor trajiv o
6. sikavno
berš?
O sikavno programo ćhivdo ano 3 ciklusija.
-Angluno cikluso ( I – IV klaso )
-Dujto cikluso ( V – VI klaso )
-Trito cikluso ( VII – VIII klaso )
да се о ратим
7. заКомедодатне
информације?

Kas te pučen te
7. den
tumenge o informacije?
O sekretaro andi OŠ ,,Petar Petrović Njegoš“, Zrenjanin,
o telefono 023/536 376
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Секретару ОШ „ Петар Петровић Његош“, Зрењанин, контакт
телефон: 023/536 376

8. Ко плаћа трошкове?
Током трајања програма НСЗ у складу са уговором, сноси
трошкове о авезних уџ еника, уколико уџ еници нису
о ез еђени на други начин, и исплаћује трошкове превоза
полазницима програма.

8. Ko dela o love?
NSZ dela o love e lilenge thaj nakhavipaske kola tane ki lengi
evidencija.

9.

Које су ми могућности након
завршетка програма ФООО

Полазници који су завршили програм основног образовања
одраслих могу се уписати у средњу школу под повољнијим
условима ради постизања пуне равноправности у стицању
образовања.
So šaj te čerav keda ka
9. nakhavav
akava programo?
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O nakhavne kola nakhle akava programo šaj palo odova te đan ki
fundoski sikavni.

Штампање ове пу ликације
омогућио је град Зрењанин.
Пу ликацију припремио:
Мобилни тим за инклузију Рома града Зрењанина
у сарадњи са ОШ „Петар Петровић Његош“ у Зрењанину

