ОБРАЗОВАЊЕ
AKCIJA MINISTARSTVA ZA BEZBEDAN INTERNET ZA DECU
Deca zainteresovano slušala o bezbednosti na mreži

ПРЕДШКОЛСКА УСТАНОВА „ВЕРА ГУЦУЊА“

НА ЛИСТИ ЧЕКАЊА
34 ДЕТЕТА

К

PAŽNJA I SIGURNOST NA MREŽI

U

Osnovnoj školi „Nikola Vu- ru kampanje „IT karavan 02”, koju
kićević” u četvrtak, 25. ma- sprovodi Ministarstvo trgovine, turizja, održana je završna akcija u okvi- ma i telekomunikacija.
Za učenike je priređena interaktivna prezentacija o zaštiti od
internet zloupotreba i korisnoj
upotrebi novih tehnologija, koju je vodio glumac i muzičar Bojan Ivković. Nakon prezentacije i
razgovora sa učenicima, instruktori organizacije „Edulab” održali su
radionicu robotike, na kojoj su učenici kroz igru isprobali mogućnosti
školskih robota. Direktoru škole Đuri
Buloviću, uručen je set edukativnih
robota za korišćenje u nastavi.
Kampanja za pametnu i bezbednu upotrebu novih tehnologija „IT
karavan” pokrenuta je 2016. godine,
Bojan Ivković i Đuro Bulović

kada je posetila 15 gradova. Ove godine program je predstavljen u Novom
Pazaru, Pirotu, Nišu, Zaječaru, Kraljevu, Užicu, Čačku, Valjevu, Kragujevcu, Subotici, Novom Sadu, Pančevu i
na kraju u Somboru.
Uporedo sa prezentacijom u školi,
kampanja je sprovedena i u centru
grada na glavnoj ulici, a prolaznici su anketirani o tome koliko su
upoznati sa temom bezbednosti na
internetu.
Partneri Ministarstva trgovine, turizma i telekomunikacija na projektu su
Ministarstvo prosvete, nauke i tehnološkog razvoja, Ministarstvo unutrašnjih poslova, organizacija „Save The
Children” za severozapadni Balkan i
kompanija „Microsoft”.

MUZIČKA ŠKOLA „PETAR KONJOVIĆ”

PREGRŠT NAGRADA NA TAKMIČENJIMA
U

čenici Muzičke škole „Petar Konjović” učestvovali su na nekoliko
takmičenja i vratili se sa pregršt medalja
pred kraj školske godine. Na takmičenju
„Fantast” u Bečeju, Mina Litvai, klavir
(klasa Marija Jelovac), osvojila je III
nagradu. Lea Bagi, gitara, osvojila je II
nagradu, a Minja Zidarević I nagradu
(obe u klasi Aleksandre Spasojević). Milica Bećirović, klavir (područno odeljenje Odžaci), osvojila je III nagradu (klasa
Ana Radojičić/Vladislava Keravica).
Na takmičenju „Pianissimo” u Subotici, David Perić osvojio je I nagradu, a
Andreja Terzić III nagradu (oboje su u
klasi Marije Jelovac). Dajana Preradović osvojila je III nagradu (klasa Filip
Čapo). Na takmičenju „Mali virtuoz” u
Beogradu osvojene su tri prve nagrade na
violini. Nagrade su dobile učenice: Vasilija Vukša, Mia Gugleta i Olga Vučić, a

sve tri su u klasi Aleksandre Milićević
uz klavirsku saradnju Marte Malbaša.
Na vokalnom etno festivalu „VEF” u Negotinu, učenici etnomuzikološkog odseka škole su osvojili treće mesto. Učenike

su pripremali: Ivana Madžarac, Zoran
Bogdanović i Bora Birač. Marina Maunić (klasa Irena Mijailović), osvojila
je I nagradu na Festivalu „Isidor Bajić”
u Novom Sadu.

ГИМНАЗИЈА „ВЕЉКО ПЕТРОВИЋ“ УСПЕШНА НА РЕПУБЛИЧКИМ ТАКМИЧЕЊИМА

У

ШКОЛА ЗА ПРИМЕР

ченици сомборске гимназије су током ове године
били веома успешни на републичким школским
такмичењима. Неко од прва три места током школске
године освојило је више од 50 ученика, што представља
око 10 одсто ђака те школе. Свакако треба истаћи успех
Андреја Кукурузара, који је ових дана освојио прво
место на Српској хемијској олимпијади, а пре тога треће
место на Републичком такмичењу из хемије. Раме уз
раме с њим је и Наташа Ивановић, која је такође пре
неколико дана освојила треће место на Републичком
такмичењу из српског језика и језичке културе.
Дугачак је списак ученика који су прва три
места освајали и на другим такмичењима. Марко
Кричка био је најбољи на такмичењу из историје;
Марина Цвијановић, Тања Недељков, Ленка
Настасић и Милош Михаиловић освојили су на
Књижевној олимпијади једно прво, једно друго и
два трећа места; Ана Анђелић је заслужила трећу
награду и две похвале из математике; Јована Костић

и Андреј Кукурузар су на Републичком такмичењу
у физици освојили другу награду и право учешћа на
Српској физичкој олимпијади, једну трећу награду,
као и једну похвалу.
Из области рачунарства и информатике Никола
Радић и Виктор Лучић, освојили су две друге награде
и три похвале уз пласман на Српску информатичку
олимпијаду. Наташа Ивановић је у области социологије
захваљујући истраживачким радовима освојила треће
место, док је лингвистичка секција у саставу: Горица
Аћимовић, Наташа Ивановић, Јована Громовић и
Јована Тепшић, такође освојила треће место.
Филип Штрангарић се на Републичком такмичењу
из енглеског језика пласирао на четврто место. Није
занемарљив ни успех у спорту, односно у атлетици.
Екипа гимназије коју чине: Јелена Кукуљ, Дајана Култ,
Петра Парчетић, Василиса Ђуричић, Валентина
Балаж и Зорана Радановић, освојиле су друго место
на Републичком такмичењу у атлетици.

онкурс за упис малишана у Предшколску установу „Вера Гуцуња” трајао је од
8. до 17. маја, а коначна
ранг - листа објављена је
јуче, односно 1. јуна.
У целодневни боравак у граду пријављено
је 333 детета, узраста
од једне до шест година. По узрастима: 2016.
годиште - 75 деце, 2015.
годиште - 73 деце, 2014.
годиште - 92 детета,

2013. годиште - 55 деце, 2012. годиште - 24
детета, 2011. годиште
- 14 деце.
Oд укупно пријављених 333 детета,
примљено је 299 деце,
а 34 детета је остало неуписано, односно на листи чекања. У полудневном боравку у граду за
припремне предшколске
групе пријављено је 124
детета, а у насељеним
местима 324 детета.

СРЕДЊA ПОЉОПРИВРЕДНОПРЕХРАМБЕНA ШКОЛA

ПОВЕРЕЊЕМ ДО
ОБРАЗОВАЊА ЗА
СВАКОГ УЧЕНИКА
П

ре
више
од
годину дана у
Средњој пољопривреднопрехрамбеној школи је
започео пројекат „Crocoos”
(Међусекторско трагање
за начинима превенције
раног напуштања школе), у
оквиру „Темпус фондације”,
која је омогућила сарадњу
и размену искустава са
државама у региону Словенијом и Мађарском.
Пројекат је завршен у
априлу ове године, a
главни циљ пројекта био
је омогућавање сваком
ученику да заврши започето
школовање, односно да не
напусти образовни систем,
што се повремено дешава
из различитих разлога,
поготово у стручном
образовању. Спречавање
осипања је заправо
ојачавање праведности
образовања, односно
обезбеђивање да личне и
социјалне околности не
буду препрека за развој
образовних потенцијала.
Проце с пружања
подршке ученицима у
Средњој пољопривреднопрехрамбеној школи је
почео формирањем тима
(педагог Јасна Косановић,
секретар Драгана Радаковић
и професори Јасмина
Ш о л а ј а - Р а д е н ко в и ћ ,
Татјана Његомир и Арсен
Мијатовић), чији је први
задатак био да путем
упитника детектују ученике
у ризику и израде базу
података која је омогућила
одељенским старешинама

да прате све ученике и
препознају оне код којих
постоји проблем. Чланови
тима су одржали радионицу
комуникацијских вештина
за ученике у ризику и њихове
родитеље, оснажујући их да
схвате важност асертивне
комуникације у процесу
решавања конфликата, као
и да сагледају конфликтне
ситуације из друге улоге
и да разумеју туђе и своје
потребе. Снимљена су
два промотивна филма о
школи у чију израду су
били укључени ученици
у ризику. Сам процес
снимања и каснији поглед
на продукт допринели су да
се ученици осећају важно
и успешно. Организоване
су спортске активности
за ученике и наставнике
како би се изградио однос
поверења. Велика подршка
је добијена од организација
које су реализовале
едукативне радионице,
трибине и предавања на
теме превенције насиља,
болести зависности,
родне равноправности и
репродуктивног здравља.
Уређен је простор за
ученички клуб, кутак у
којем ученици проводе
слободно време и одморе,
али и уче и друже се. Тим у
школи и даље ће наставити
да функционише, јер је ово
само почетак превенције
осипања, која захтева
подршку и сарадњу свих
актера живота школе
и њених спољашњих
партнера.
2. VI 2017.
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