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1.УВОД
Бурна балканска историја 16. и 17. века претрпана је примерима
међународних сукоба и нетрпељивости али је, ипак, изњедрила једног
међународног горостаса, правог јунака Балкана – Старину Новака. Србин по
пореклу, након хајдуковања на Романији, по чему је овековечен у српским
народним песмама, прешао је на територију садашње Румуније, где је четовао
за славног Михаја Храброг. Својим војничким али и моралним ставовима
задивио је како Србе, тако и Румуне оставивши дубок траг у српској и
румунској историји. Као што Срби гаје изразито поштовање према, рецимо,
Сибињану Јанку, који је заправо Јан Хуњади, Мађар – тако и Румуни гаје
посебан пијетет према Баба Новаку, који је заправо Старина Новак, Србин.
Румуни су на леп начин изразили своје поштовање према Баба Новаку.
Подигли су му монументални споменик у граду Клужу где је страдао, и дали
име једне улице у центру Клужа. Срби су почаст Старини Новаку одали
отварањем једне основне школе са именом Старина Новак у центру Београда
и именовањем улица по Старини Новаку у више градова Србије.
Новак, Баба или Старина, најлепши је облик заједничког српскорумунског наслеђа. За образовне и просветне раднике обавеза је да нове
нараштаје стално подсећају на светле примере међународног балканског
заједништва, и негује процесе приближавања балканских народа.

2.ЦИЉЕВИ ПРОЈЕКТА
Пројекат СТАРИНА НОВАК – БАБА НОВАК има као основни циљ
реализацију међународне сарадње школа Србије и Румуније. Сарадња
подразумева међусобно упознавање обе стране, како на личном нивоу кроз
дружење деце тако и на стручном нивоу кроз непосредан међусобан увид у
начин рада румунске и српске основне школе. Размена искустава се намеће
као логичан и неизбежан циљ.
Циљ пројекта је подсећање на историјски значај Старине Новака за
историју Срба и Румуна и афирмисање идеје приближавања два народа и
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балканских народа уопште. У најширем смислу, циљ пројекта је реализација
активности које престављају приближавање Европској унији, али на нивоу
који има основношколско образовање. Румунија је пуноправна чланица
Европске уније и суседна држава Србије па је пројекат конкретан начин
приближавања тој великој породици.

3.ЗАДАЦИ ПРОЈЕКТА
Међународна сарадња реализовала би се кроз конкретке активности. То
подразумева за школу Старина Новак следеће задатке:
1. Припрема изложбе о Старини Новаку која се може понети у Блаж
(Румунија) – реализатор Тим за Музеј школе,
2. Формирање групе ђака ОШ Старина Новак која ће са изложбом путовати
у Блаж – реализатор школски координатор за манифестацију Радост
Европе,
3. Прибављање подршке од ресорног министарства, локалне самоуправе,
институција, медија и сл. – реализатор директор школе и овлашћена лица,
4. Полагање венца српских ђака на споменик Старине Новак у Клужу.
Задаци школе TIMOTEI CIPARIU подразумева следеће:
1. Дочек ђака ОШ Старина Новак и смештај у породице ђака школе
TIMOTEI CIPARIU,
2. Припрема изложбе о Баба Новаку,
3. Израда плана активности приликом боравка српских ђака у Румунији.

4.УЧЕСНИЦИ ПРОЈЕКТА
Пројекат је окренут ка две циљне групе:
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1.ђаци ОШ Старина Новак и Liceul Tehnologic TIMOTEI CIPARIU,
2.наставници ОШ Старина Новак и Liceul Tehnologic TIMOTEI CIPARIU.
Из школе Старина Новак може бити укључено у пројекат:





највише 15 ђака,
преставник Тима за Музеј школе
представник Тима за двојезичну наставу
директор школе или овлашћено лице.

Из Liceul Tehnologic TIMOTEI CIPARIU у пројекат ће бити укључен једнак
број ђака домаћина и наставника у складу са њиховим планом организације
боравка српских ђака.

5.ПЛАН РЕАЛИЗАЦИЈЕ ПРОЈЕКТА

5.1.Припремне радње
Реализација пројекта подразумева следеће припремне радње:
1. обрада и припрема материјала за изложбе СТАРИНА НОВАК и БАБА
НОВАК,
2. родитељски састанци са родитељима ђака који путују из Београда и
ђака који дочекују у Блажу,
3. обезбеђивање овлашћеног аутобуског превозника,
4. обезбеђивање хотелског смештаја у Блажу за наставнике који са ђацима
крећу из Београда.
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5.2.Програм активности
Путовање у Румунију трајаће 4 дана.
ПРВИ ДАН
У раним јутарњим часовима креће се у Румунију, за Блаж који је
удаљен приближно 400 километара од Београда. У Блаж се стиже поподне.
Liceul Tehnologic TIMOTEI CIPARIU организује дочек ђака из Београда и
распоређује их по домовима ђака домаћина. Српски наставници се смештају у
хотел и у згради Liceul Tehnologic TIMOTEI CIPARIU припремају простор за
поставку изложбе СТАРИНА НОВАК. Ноћење.
ДРУГИ ДАН
Реализује се план активности Liceul Tehnologic TIMOTEI CIPARIU.
Наставници ОШ Старина Новак постављају изложбу. Разгледање изложбе
БАБА НОВАК. Ноћење.
ТРЕЋИ ДАН
Реализује се план активности Liceul Tehnologic TIMOTEI CIPARIU.
Српски ђаци са својим наставницима одлазе у Клуж ради полагања венца на
споменик Старини Новаку и посете пријатељима из средње православне
школе у Клужу. Ноћење.
ЧЕТВРТИ ДАН
У раним јутарњим часовима креће се за Србију, Београд. У Београд се
стиже касно поподне.

6.ФИНАНСИРАЊЕ ПРОЈЕКТА
Реализација пројекта подразумева следеће материјалне трошкове:
1. припрема материјала за изложбу,
2. три полупансиона за два наставника, преводиоца и директора школе,
3. четири аутобуска дана за минибус или комби,
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4. поклони (сувенири и књиге за домаћине).
Сви финансијски трошкови, изизев трошкова боравка српских ђака код
деце домаћина по узору оранизовања Радости Европе, падају на терет ОШ
Старина Новак. ОШ Старина Новак финансираће трошкове из следећих
извора:
 сопствени приходи школе,
 донације,
 средства из буџета предвиђена за реализацију Годишњег плана
школе за школску 2013/14.

У Београду, 31.10.2013.

Влада Вучинић,
директор ОШ Старина Новак
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