ПЛАН РАДА ОДБОРА ЗА ОБРАЗОВАЊЕ ЗА 2015 ГОДИНУ.
Нови сазив Националног савета Украјинске националне мањине је изабрао
следеће чланове одбора за образовање.Чланови Одбора су особе које су својом
делатношћу блиске образовању а и гледало се да су подједнако заступљене све
средине где живе Украјинци и где имамо услова за одржавање наставе на
украјинском језику.
Иако је, под одређеним минималним условима, образовање на матерњем језику
националне мањине гарантовано Уставом и регулисано другим законима, деца
припадника украјинске националне мањине похађају наставу на српском језику.
Изборни предмет
"Украјински језик са елементима националне културе" је
укључен у план и програм рада за основне школе, рад предавача финансира
Министарство просвете Републике Србије а делом и Национални савет украјинске
националне мањине.
Како је главни циљ Националног савета украјинске националне мањине у
области образовања, учење и развој способности изражавања на матерњем језику,
неговање културне баштине припадници украјинске националне заједнице и развој
свести о себи, свом народу и култури, због тога је приоритет свих чланова Одбора
за образовање омогућавање и приступ што већем броју деце али и одраслих неком
од видова васпитно образовног рада.
Поред ове активности која је перманентна и мора бити присутна током читаве
године, Одбор за образовање планира и конкретно деловање:
• Током априла и маја направити анкету у свим срединама са децом и њиховим
родитељима о заинтересованости деце за учење „Украјинског језика са
елементима националне културе“ у наредној школској години.
• Организовање летње школе за ученике основних школа који похађају наставу
„Украјинског језика са елементима националне културе“ , кроз коју би они
показали научено током школске године – организовањем разних квизова а и
исто тако би имали могућност и да унапреде своје знање.
• Наставници Украјинског језика имају обавезу да поред редовне наставе
припремају програме за поједине верске празнике. За верски празник Свети
Никола Било би лепо да деца која су активна на настави, приме пакетиће као
награда за њихов труд.
• У сарадњи са КУД-овима у појединим местима ( ако постоји ) осмислити и
припремити програм за следећи фестивал дечијег стваралаштва „Веселка“

• Одржавање семинара током школске 2014/15 за наставнике „Украјинског језика
са елементима националне културе“ . На том семинару би се расправљало о
квалитету постојећег плана и програма, о искуствима у раду у појединим
срединама и начинима побољшања рада.
• Што је могуће чешће комуницирати са представницима Државе који воде
рачуна о образовању – од Начелника школских управа, представника
Покрајинског секретаријата за образовање и представника Министарства
образовања у циљу унапређења нашег положаја у систему образовања.
• Сталан ангажман на изради и штампању уџбеника и радних свески из предмета
„Украјински језик“ за све разреде основних школа са непрекидним контактима
са свим релевантним чиниоцима који могу да помогну штампање уџбеника са
што мањим коришћењем средстава
Националног савета (Покрајински
секретаријат, Министарство просвете, Амбасада Украјине, спонзори, ..)

