Дани демократске културе у Земунској гимназији

Имплементација стеченог међународног искуства учешћем у пројекту Еразмус плус мотивисала је
професора српског језика и књижевности и координатора ученичког парламента у Земунској
гимназији Сању Штрбац да се укључи у пројекат Савета Европе на тему подстицања
демократских вредности у школи и тако подстакне и охрабри ученички парламент да развије
активност која ће га увести у ред одговорног, ангажованог , видљивог и модерног ученичког тела
развијене културе дијалога и сарадње са другим средњошколским парламентима .
Из овог оквира настали су Дани демократске културе у Земунској гимназији са идејом да догађај
временом постане синоним школе.

Догађај је регионалног карактера .Одржан је од 13.априла до 15.априла 2018.године у Земунској
гимназији.

Централни догађај овог дводневног дружења средњошколских парламентараца је округли сто
чија тема ''(Не)постоји ученички парламент'' одговара на питање видљивости партиципације
ученика у школи и расветљавање правног оквира на којем је он утемељен у Републици Србији и
земљама региона.У самој расправи учествовало је десет школа : пет из Србије( Гимназија
Гњилане, Ужичка гимназија, Прва крагујевачка гимназија, Шабачка гимназија, Гимназија ''Јован
Јовановић Змај'' Нови Сад) и пет из региона ( Гимназија Крањ, Друга вараждинска гимназија,
Гимназија ''Никола Тесла'' Будимпешта, Гимназија ''Св.Климент'' Охрид, Гимназија ''Танасије
Пејатовић'' Пљевља), и профресор ликовне културе у Земунској гимназији др Војислав Клачар,
професор филозофије у Земунској гимназији Виолета Милковић и секретар Земунске гимназије
господин Драган Морар.Округли сто одржан је 14.априла 2018.године.

Припрема за овај догађај почелала је у децембру месецу 2017.године по повратку професора
координатаора парламента из Летоније.
Сачињен је оквир дешавања, мапиране су земље и школе из којих ће бити говорници у округлом
столу, одређена је тема, време трајања и правила понашања у самој дебати , одлучено је да у
публици буду представници ученичких парламената београдских гимназија, већине београдских
средњих стручних школа и земунских основних школа, направљена је листа могућих спонзора. За
модератора округлог стола одређена је Земунска гимназија. До краја марта месеца написано је и
примљено преко сто мејлова у потрази за тражењем подршке спонзора, отворена је сарадња са
саветом родитеља, Општином Земун,омладинским организацијама , факултетима, фирмама (
листа спонзора у последњем слајду презентације
http://www.zemunskagimnazija.edu.rs/index.php?jezik=sr&strana=dani-demokratske-kulture).
Учионица парламента је добила је лепши изглед.

Уређење просторије , складиштење пристиглог спонзорства, припрема за дочек гостију. У
спонзорство се укључила и Туристичка организација Града Београда.
Дани демократске културе имали су медијску пажњу(https://youtu.be/MeKiZv6td9o
https://youtu.be/2biW5QmI_80), али је и парламент оформио своју новинарску редакцију и
покренуо свој билтен (http://www.zemunskagimnazija.edu.rs/index.php?jezik=sr&strana=danidemokratske-kulture). Маркетинг тим побринуо се за визуелни изглед плаката, акредитација,
презентације која је настајала на самом догађају.

За све госте обезбеђен је смештај и храна , посета Музеју савремене уметности, Канцеларији за
младе Општине Земун, едукативне радионице.Догађај је свечано отворен 13.априла у свечаној
сали школе уз поздравну реч директора школе господина Милоша Бјелановића и представника
парламента Земунске гимназије .Емитовани су видео снимци о парламентима учесница
догађаја,представљена је динамика дешавања, а Дани су се завршили заједничком евалуацијом
догађаја у библиотеци школе уз завршни говор директора школе , професора координатора
парламента Сање Штрбац, председнице парламента Земунске гимназије Теодоре Адамовић и
гостију.

У току догађаја парламент је отворио Кафе парламент, а дружење је настављано и после програма
у школи.

О квалитету догађаја сведочи и текст објављен на страници Канцеларије Савета Европе у
Београду. https://www.coe.int/en/web/belgrade/-/democratic-school-days-in-zemun
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