
 

Дечија недеља 3. октобар 2017. 

Прва недеља у октобру у читавом свету и код нас посвећена је деци и обележава се 

под слоганом “Градимо мостове међу генерацијама – За радост сваког детета „.  

У оквиру Дечје недеље ученице наше школе, Ива Ђоковић 28 и Нина Митић 27 

учествовале су у интерактивној радионици “Међугенерацијска солидарност и сарадња”, 

која је одржана 3.октобра у Скупштини града од 12 до 15 часова. 

Манифестација је одржана под окриљем Министарства за рад и социјалну политику 

Републике Србије. Било је још 40 школа Републике Србије са наставницима менторима. 

Циљ је био између осталог да се сазнања из радионице пренесу у школе а даље у одељења 

на шта је указао модератор целе трибине Дражен Зацеро. 

Ученицима се прво обратила Милена Бићанин представница Скупштинског одбора 

за прва детета која је говорила о важности међугенерацијске сарадње између свих 

генерација у друштву. Сви чланови друштва треба да разумеју једни друге. Сви треба да 

буду хумани, солидарни и једни другима да будемо подршка. Међусобна сарадња се може 

обавити на ЧОС-у, присуством ученика на Наставничком већу итд.  

Ива Ераковић је била испред организације ,,Пријатељи деце Србије,,  која је истакла да на 

ученике не треба гледати стереотипно као на ,,пубертетлије,, ,,адолесценте,, некога ко 

стреми вршњачком насиљу већ из младих треба извући позитивне и креативне идеје који 

би допринели друштву. 

Долорис Ашковић испред Уније средњошколаца Србије је говорила о партиципацији тј 

учешћу деце у друштвеном животу. Млади су пуни позитивних идеја и ставова и то треба 

изнети на Ученичком парламенту. Она препоручује да на парламент позовемо директора, 

наставнике, госте и разменимо ставове. 

Марија Булат из регионалне канцеларије за сарадњу младих је говорила о друштвено 

корисном раду младих у друштву. Млади треба да пропрате пројекте које расписују разне 

институције а ако се ни један пројекат не учини примамљивим онда је потребно да млади 

сами осмисле чиме би се бавили или сами осмислили неки пројекат и заједно одрадили. 

На сајту www.rycowb.org има разних пројеката од којих ће се ускоро конкурисати за 

међурегионалну сарадњу земаља у региону. Наша школа је тако нешто већ недавно 

одрадила када су се окупиле гимназије из региона на рок концерту. 

Дражен Зацеро модератор смотре је објаснио демогрфску пирамиду тј колико има младих 

радно активних и старих у друштву и на основу тога указао да не буде дискриминације у 

друштву. 

Након коктел паузе уследио је други део трибине када су се и наше ученице јавиле за реч 

и давали идеје о томе како реализовати друштвене идеје и како окупити на истом пројекту 

више генерација. Закључак је да се међусобно разумемо, дружимо и будемо уједињени у 

различитости. 

Уследио је и заједнички ручак у скупштинском ресторану.  

http://www.rycowb.org/

