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Прича почиње још у новембру претходне године, када је у дому Народне 

скупштине Републике Србије одржана прва симулација Европског ђачког 

парламента (EUSP). Више од стотину ученика је учествовало у дебатама на пет 

задатих тема: демографија града, климатске промене, грађански активизам, 

паметни градови и енергетски ефикасне куће и станови. Свакој теми је одговарао 

један комитет од двадесетак ученика који су износили своје идеје за побољшања у 

датој обласи, уз помоћ ескперата којима је уска специјализација управо област 

којом се комитет бави. 

Од свих ученика изабрано је пет (по један из сваког комитета) који су 

представљали Србију на завршној дебати у Копенхагену, која је одржана у јуну ове 

године. Ово је процес који се одвијао у осамнаест градова (16 држава) Европе, тако 

да се у Копенхагену опет нашло стотинак ученика који су поред пет тема о којима 

се причало у Београду сада расправљали о још две нове теме: транспорту и 

урбаним ресурсима. Српску делегацију су сачињавали Јелена Глишић, Софија 

Јовановић, Вања Гођевац, Лазара Булић и Богдан Радичевић. 

За три дана, колико је скуп трајао, сваки комитет је имао задатак да 

нашише резолуцију (документ који садржи закључке о теми), консултује се са 

експертима из дате области и да одбрани своје ставове на отвореној 

парламентарној дебати. 

Поред тога што сам догађај није имао такмичарски карактер, ученици из 

Србије су се посебно истакли током три дана. Такође је и партнерска организација 

која је спроводила национални парламент, Центар за промоцију науке, добила 

похвале за квалитет организације. 

Без обзира на густ распоред, сви учесници су добили прилику да 

разгледају град у вечерњој вожњи кроз канале и морски залив Копенхагена. Такође 

су присуствовали и Science slam презентацији, најмодернијем начину 

приближавања науке нестручној јавности. Поред ових организованих активности, 

делегати су доста времена проводили упознавајући једни друге, размењујући 

искуства и зближавајући се. Како је целокупан парламент изведен у склопу ESOF 
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конференције

Последњег дана боравка је одржана 

, учесници су добили прилику да присуствују свечаном отварању 

конференције, њеном сајамском делу као и предавањима и дискусијама.  

fishbowl дискусија у којој је, између 

осталих, учествовала и ученица Прве београдске гимназије – Јелена Глишић. Тема 

дискусије је била симулација парламента као модел учења за 21. век. Ово је једна 

од три дискусије која је добила награду Lundbek фондације за комуникацију у 

науци. Ову награду су поделили Јелена и организација Wissenschaft im Dialog која 

је главни организатор Европског ђачког парламента. 

По повратку у Београд, успех наше делегације је запажен и медијски 

пропраћен. Делегати из Србије су гостовали на РТВ Пинк и Радио Београду 1. 

Такође им је приређен и свечани пријем у Министарству просвете, науке и 

техолошког развоја (http://www.mpn.gov.rs/vesti/1395-delegacija-evropskog-djackog-

parlamenta-sa-ministrom-verbicem) што је такође било пропрећено у дневној 

штампи. 
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