
1.Обука младих за вршњачке едукаторе у области заштите животне средине. 

Обука  је  почела  24.06.2013год.  у  Сурдулици(Република  Србија),  где  су,  у  периоду  од  5 
дана,  до  28.06.2013год.,  полазници  добијали  информације  из  области  екологије,  стекли 
основне вештине фацилитације и основна знања о развоју програма вршњачке едукације. 
Обука се састојала у преношењу основних знања о екологији, загађењу животне средине и 
заштите животне средине, кроз презентације  ,  радионице, а   млади едукатори су имали 
прилике да се на терену сусретну са проблемима загађења животне средине, и да добију 
информације оодносу грађанства према животној средини. 

Обука  младих  едукатора  је  почела  24.06.2013год.  доласком  20  одабраних  ученика  из 
Средње  школе  из  Трна,са  тимом  из  партнерске  школе.  После  смештаја  и  међусобног 
упознавања са младим едукаторима из Србије  , почела је обука. Обука је изведена у сали 
хотела“Србија“,где су едукатори били и смештени, заједно са менаџмент тимом. За обуку 
је био ангажован и експерт из области екологијекао и преводилац и животне средине ,док 
су    активно  учешће  у  обуци      имали    асистенти  за  рад  са  младима  и  остали  чланови 
пројектног тима. 

Првог дана обуке,  едукаторима  је  презентован план  обуке  ,подељени  су материјали  са 
агендама    за  обуку    у  Сурдулици.На  почетку  обуке  учесници  су  радили  тест  на  тему 
екологија са циљем препознавања нивоа знања о екологији , животној средини, загађењу 
животне  средине.  Уједно  је  овај  тест  послужио  као  упоређење  са  нивоом  знања  које  ће 
учесници имати после завршене обуке. Предавања првог дана су имала за циљ  стицање 
знања о основним појмовима о  екологији  ,  односима између човека и животне  средине, 
опасним  материјама  у  животној  средини,  последицама  загађења  животне  средине, 
вршњачкој едукацији. 

Обука  другог  дана  је  обухватала  мало  интензивнији  рад  који  је  укључивао  и  рад  на 
терену.  У  преподневним  часовима  полазници  су  имали  предавања  везана  за  екологију 
тачније  предавања  везана  за  кружење  материје  у  природи,  природним  и  вештачким 
изворима  загађења  животне  средине  и  загађење  земљишта.  У  овиру  преподневних 
активности млади едукатори су имали радионицу и презентовање своји радова на тему 
“Здрава  исхрана“  После  ручка  ,  уследио  је  договор  око  рада  на  терену,  а  обухватао    је 
идентификацију еколошких проблема на територији општине Сурдулица, као и анализу и 
коментаре на уочене еколошке проблеме. 



 

Рад на терену и уочавање екопроблема 

Трећи  дан  обуке  је    идентичан  као  предходни  дан  који    је  у  преподневним  часовима 
обухватао  стицање  знања  о  загађењу  ваздуха,  загађењу  воде    и  пречишћавање  воде. 
Млади  едукатири  су  имали  прилике  да  кроз  дебате  и  разговор  између  себе  могли  да 
износе  своја мишљења и  ставове  о  проблемима  загађења.  Реализована  је  радионица  на 
тему“Здрава планета“.  

 

Презентовање радова у оквиру радионица 

Поподневни часови су били планирани за рад на терену уочавању еколошких проблема и 
разговор са грађанством о проблемима екологије у граду и околини. 

Четвртог  дана  обуке  млади  едукатори  су  мали  прилике  да,  кроз  презентације,  више 
сазнају о јонозирајућем зрачњу као извора загађења, заштити од буке и пожара. 



 

Радна атмосфера 

После  подне  млади  едукатори  су  имали  прилику  да  посете  изложбу  цртежа  у  галерији 
Сурдуличког  културног  центра  на  тему“Здрава  храна‐екологија  у  нама“.  У  галерији  је 
одржано и предавање на тему“ Здрава храна“. 

Пети,последњи,  дан  обуке  у  Сурдулицу  је  резервисан  за  тему  „Заштита  и  очување 
животне средине“.Поновно тестирање ученика о екологији и животној среди показао да је 
обука  успешно  реализована  и  да  су  циљеви  обуке  у  потпуности  испуњени.Обука  у 
Сурдулици је завршена 28.06.2013год.  


