Из неписмености у дигитализацију

Ш

кола за основно образовање одраслих „Ђуро Салај“ пунe 63 године ради на основном
образовању одраслих који су старији од 15 година. Током свих ових година омогућено
је школовање свима онима који раније нису стекли потпуно основно образовање. Сваке
године школа уписује око 500 полазника . Познато је да део полазника ове школе долази из различитих
породица, без лепог погледа на будућност, део опет из маргинализованих и угрожених друштвених
група (ромска популација), што је код појединаца условило њихово делинквентно понашање. Њихово
образовање траје три године. У првој години њиховог школовања завршавају прва четири разреда,
где полазници стичу основе функционалне писмености. У другом циклусу завршавају пети и шести
разред и у трећем завршавају седми и осми разред. У другом и трећем циклусу стичу основе општег
образовања.1 Наставни програм је функционалан и прилагођен одраслим особама односно њиховим
потребама, интересовањима, животном
искуству, породичним и радним обавезама.
У Београду раде још четири школе
оваквог типа, које обухватају велики број
полазника. Неке од њих раде са својим
полазницима по старом наставном плану
и програму. Матична зграда Школе за
основно образовање одраслих „Ђуро
Салај“ налази се на Савском венцу, док
су издвојена одељења по општинама:
Лазаревац, Барајево, Сремчица, Жарково,
Ледине, Сурчин и Ресник, што отежава
организацију и одвијање наставе.
Искуства из досадашњег рада у овој школи
говоре о општим проблемима у које
би требало да се укључе сви фактори друштва на њиховом отклањању и постизању бољих резултата,
нарочито у обухватању неписмених, укључивањем у редовне основне школе деце ромске популације, с
обзиром да 80% ромске деце напушта школовање пре завршетка него што дође до краја свог основног
образовања. У документу Оквирне конвенције Савета Европе из 1998. године стоји да је „образовање
Рома у Србији на много нижем нивоу него код других угрожених група. Према подацима Републичког
завода за статистику из последњег пописа становништва, обављеног 2011. године, у Србији има укупно
147.604 Рома, од тога у Београду 27.325. Код становништва ромске националности старијег од 15 година,
којег у Србији укупно има 100.126, без школске спреме је 19.538, непотпуно основно образовање има
34.251, са завршеним основним образовањем је 33.372, са средњим образовањем је 11.552, са вишим
323, те са високим образовањем 329 особа. Због тога је важно да образовање ромске деце обухвата
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процес припреме за редовно школовање, чему није дата пажња. Тако да се они касније укључују у систем
образовања одраслих. „Проблем укључености Рома у образовни систем један је од најактуелнијих
проблема, посебно са становишта интеграције у друштву. Тако да се Роми налазе у „зачараном кругу
беде“, нису укључени у рад, зато што нису школовани и зато што немају услова за школовање. Да би
доживели елементарну социјалну промоцију, као што је сталност извора прихода, Роми, као и остали,
морају имати барем завршену основну школу.“2
Из мог сагледавања не завршавају основну школу зато што немају услова за школовање. Станују у
изузетно сиромашним ромским насељима без могућности да се одржава нормална хигијена, где обично
живи велики број чланова породице које саме себе не могу да издржавају, немају основни прибор за
школовање. Такође треба додати да постоји низак ниво тежњи родитеља за школовање деце. Такав став
родитеља доприноси да не мотивишу децу
за школовање јер их раније ангажују на
неадекватним пословима.
Школа има посебну улогу у обухвату ромске
деце с обзиром на то из каквих средина
долазе и са каквим предзнањем. Због тога
су потребна припремна школска одељења,
како би се избегло да ту децу, приликом
редовног уписа, педагози и психолози
сврставају са децом са посебним потребама
и формирање специјалних одељења. То
је један од разлога зашто та деца одмах
напуштају основну школу. Морална и
професионална одговорност пада на
педагоге и психологе који децу на тај начин
разврставају и дискриминишу (да буду „деца из последње клупе“). Ова деца која нису завршила основну
школу после неколико година пријављују се у нашу школу са захтевом да их упишемо. Међутим, како
они не спадају у категорију одраслих полазника, школа за основно образовање одраслих по закону не
може да их упише и онда су они препуштени улуци.
Наставници и стручњаци помажу полазницима, јер се ради убрзано по скраћеном плану и програму,
па је потребно и више напора уложити да би се у неким поодмаклим годинама научило писање, читање,
рачунање...а са друге стране негују нове и боље односе према животу и људским вредностима. Ипак треба
похвалити вољу тих људи који се одлуче да у позним годинама савладавају основно образовање. Они
који то реше обично имају добар мотив за то. Неки то раде због наредбе послодавца, а други опет као
кључну ствар наводе породицу. Већина њих су родитељи, па кад њихова деца крену у школу, осећају се
непријатно што не могу да им помогну. Када виде да су погрешили што раније нису завршили основну
школу, решавају да се укључе у систем образовања. Наставни програм је прилагођен њиховим потребама,
инересовањима, животном искуству, породичним и радним обавезама. Неки од предмета који се изучавају
у овој школи не спадају у редовне предмете у основним школама, али управо у томе се разликује ова школа.
Кроз дигиталну писменост стичу основна знања како би унапредили радну способност и олакшали себи
свакодневни живот. Знања која не стекну за време наставе надокнађују се на допунској настави.
Министарство просвете, науке и технолошког развоја треба да организује семинаре за едуковање
наставника и сарадника како би се оспособили и стекли довољно знања и вештина у области образовања
одраслих. Поред наставника и стручних сарадника, и андрагошки асистенти који су укључени у рад
са одраслима такође треба да се даље усавршавају индивидуално, а и учешћем на семинарима које
организује министарство.
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Влада је својим програмом определила да дигитализација буде у центру њихове ангажованости у
наредном периоду. Чињеница да се друштво све више дигитализује истовремено значи да један део
популације у друштву све мање учествује у том процесу. То се драстично односи на неписмене којих у
Србији има, како сам напред рекла, велики број. Из тог разлога, овом облику образовања треба придати
већи значај јер 21. век не може да се гази са неписменим становништвом.
Заштита људских права прописана је
Општом декларацијом о људским правима
Уједињених нација од 1948. године и
Законом о заштити права и слобода
националне мањине Скупштине СРЈ из
2002. године обавезују све друштвене
институције у њиховој реализацији па и
остваривање права на стицање основног
образовања и употребу матерњег језика.
Тако из ових докумената проистиче
обавеза републичких органа, а посебно
органа локалне самоуправе кад се тиче
основног образовања одраслих. У томе
нарочито локална самоуправа
треба
да има евиденцију о броју угроженог
становништва, а посебно Рома на својој територији, о условима њиховог живота, о социјалном статусу
и поименичном броју неписмених и да буду иницијатори њиховог укључења у друштвене и привредне
токове. Локална самоуправа треба да обезбеди уџбенике и школски прибор, простор где ће се настава
одвијати да буде адекватна, јер већина просторија у нашим издвојеним одељењима не одговара потребним
условима, почевши од просторије која нема грејања и намештаја у њој.
Све ове радње стварају мотив за обухват одраслих да се прикључе у овај вид образовања, јер је од посебног
значаја за друштво, што омогућава, да се повећа запосленост радне снаге, да се смањи сиромаштво. То
је један од услова да дају допринос за постизање бољих резултата на послу.
Што се тиче укључивања неписменог становништва и запослених у овај процес образовања, као
позитиван пример могу да истакнем органе општине Чукарица и Сурчин и јавна комунална предузећа
„Градска чистоћа“ и „Зеленило“, као и Националну службу за запошљавање.
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