
На првој седници конституисан је парламент где, за председника је
одабрана Ива Ђоковић 3/8, а за заменике Тасев Алексеј 4/8 и Петра
Маврић 3/4. Акциони план за текућу школску годину обухвата низ
активности и стварање сарадничких односа међу ученицима,
наставницима и локалне заједнице. Добили смо и нову просторију за рад.

У првој седмици септембра организовали смо сајам половних књига у
холу и свечаној сали.

Дводневна трибина Самит младих је одржана на Факултету за
дипломатију и безбедност. Организатор и покретач овог пројекта је
Организација београдских средњошколаца (ОБЕС), а активно је
учествовао и Центар за међународне односе и културну сарадњу, у
форми партнера. Овај дводневни скуп, као једна од ретких прилика у
оквиру које су средњошколци и студенти размењивали своја искуства,
прошао је веома запажено. Студенти су пренели својим млађим колегама
лична искуства, показавши саветима и радионицама смернице за даљи
интелектуални и лични развој младих нараштаја у нашој земљи. Преко
стотину учесника прикључило се радионицама и предавањима, а све у
циљу преношења знања и вештина средњошколцима од стране младих
људи који су направили одређене успехе. Предавачи су били из редова
политичког, академског и јавног живота.

У октобру смо били домаћини на интерактивној седници ученичких
парламената из двадесет општина, одржаној у Дому народне скупштине.
Шесту је представљала Андријана Јакшић 4/8. За промовисање
директног учешћа деце у друштвеном животу кроз слободно формирање
и изражавање мишљења о свим питањима која их се тичу, важан део
Дечје недеље представља сусрет ученика средњих школа у Србији под
називом Како препознати и шта урадити – за одрастање без насиља.
Дебатовало се на теме препознавања насиља и адекватног реаговања у
вези са њиме. Говорили смо о развоју идеје нулте толеранције према
насиљу, као и о властитом ангажовању у породици, школи и локалној
заједници у спречавању ове друштвене појаве. Дали смо препоруке за
директно учешће ђачких парламената у превенцији насиља. Скуп је
организован као право скупштинско заседање, са правилима
скупштинске процедуре (радно председништво, утврђени дневни ред).



Организатор: Министарство за рад, запошљавање, борачка и социјална
питања, Пријатељи деце Србије.

Учесници: представници ђачких парламената Србије, народни посланици,
представници ресорних министарстава, стручњаци из области права
детета, представници школских савета родитеља, наставничких
удружења, удружења грађана, медији.

У новембру су секретари Повереника за људска права Катарина
Михајловић 2/2 и Душанка Бркић 4/4 другу годину за редом учествовале
на дводневној трибини у Студентском одмаралишту Радојка Лакић на
Авали. Повереница за заштиту равноправности и Уницеф Србија
организовали су радионицу Истеривач дискриминације од 19. до 21.
новембра 2018. Девојке и младићи из Панела младих имали су прилику
да прошире своја знања из области заштите од дискриминације, али и да
стекну нове вештине у сфери конструктивне комуникације и дигиталне
промоције толеранције и равноправности. Поред поверенице за заштиту
равноправности Бранкице Јанковић и њеног стручног тима, на радионици
су учествовали и психолошкиња Драгана Ћук Миланков, активиста и
блогер Милош Ђајиц, експерткиња за људска права Гордана Предић и
глумац Урош Јовчић. Теме су биле запошљавање, безбедност,
образовање, информисање и медијска писменост, социјална укљученост,
равноправност и инклузивно друштво.

Сто година од смрти Риге од Фере. Шеста је једина београдска школа
која је учествовала у обележавању ове годишњице скупа са многим
грчким средњим школама, које су током седмодневног боравка у нашој
престоници биле део манифестације у Дечијем културном центру. Ива
Ђоковић 3/8, Марко Дарја 3/8, Дијана Алексић 3/7 и Миљана Поповић 3/7
су на енглеском језику припремили и представили презентацију о овој
знаменитој личности пред ученицима и званичницима из Грчке.

У новембру у Општини Звездара присуствовали смо предавању др
Славице Ђукић Дејановић, која је представила извештај о демографским
проблемима у Србији и пројекцији броја становника у будућности.
Министарка Ђукић Дејановић је истакла да овај документ показује колико
смо у социјалном, економском и еколошком развоју учинили за оне који
су најугроженији.



Наши ученици су продавали карте за позоришну представу Да ти кажем,
помогавши тако неафирмисаним глумцима студентима у промоцији
представе и показавши спремност да идентификујемо и решимо
проблеме младих у окружењу.

Састанак радне групе свих ученичких парламента са општине Звездара
одржан је 21. марта у нашој школи, ради умрежавања и размене идеја
између школа. Угостили смо Седму београдску гимназију, Зуботехничку,
Фармацеутско-физиотерапеутску, Медицинску, Грађевинско-техничку и
Грађевинску школу, затим Техноарт и Геодетску школу. Разговарало се о
томе да ли на сличан начин раде ђачки парламенти. Договорена је
заједничка хуманитарна манифестација на СЦ Олимп за прикупљање
средстава за ученика који је остао без оба родитеља. Акција је обављена
веома успешно, учествовало је око сто ученика свих школа са Звездаре,
уз координацију наставника физичког васпитања.

У априлу 2019. смо организовали промоцију Шесте за ученике основних
школа. Ученици осмих разреда су одгледали филм о нашој школи, затим
су са домаћинима обишли кабинете, библиотеку и спортске терене, што
би требало да им помогне да изаберу нашу школу за упис. Ученик из 1/10
их је упознао са ИТ смером, а Ива Ђоковић 3/8 и Катрина Михајловић 2/2
су одговарале на бројна питања.

Током године радио је Језички коктел, уз координацију ученица Саре
Ђурђевић и Миљане Милојковић из 4/3. Следеће школске године овај рад
наставиће ученице из 2/2 Александра Карановић и Миљана Младеновић.

Матурантима који су се посебно истакли у раду, представљајући нашу
школу на регионалном и локалном нивоу и учествујући у размени
ученика, додељене су захвалнице Ученичког парламента. То су следећи
ученици: Бојана Стошић 4/3, Сара Ђурђевић 4/3, Миљана Миљојковић
4/3, Димитрије Петровић 4/3, Богдан Јевтић 4/3, Давид Ђумић 4/6, Соња
Божић 4/6, Јован Врањеш 4/6, Тасев Алексеј 4/8, Андријана Јакшић 4/8,
Душанка Бркић 4/4, Ана Драговић 4/4 и Никола Миловановић 4/1.

Истичемо да је рад Ученичког парламента први корак ка демократији и
пут ка остваривању ученичких циљева (демократско понашање,
самосталност, толеранција, акције, мултикултурални дијалог,



партиципација, спровођење и остваривање ученичких права,
иницијатива).

Подносилац извештаја Ива Ђоковић 3/8


