Зашто је за Земунску гимназију важан видљив ученички парламент ?

Стечено међународно искуство професора српског језика и књижевности и координатора
ученичког парламента Земунске гимназије Сање Штрбац у пројекту ''Подизање капацитета
наставног особља кроз учење из искуства и праксе земаља Европске уније'', Еразмус плус, помогао
је снажењу капацитета ученичког парламента, а тиме и побољшања квалитета живота ученика у
школи.
Мотивисање партнерског положаја ученика у школи путем развијања и учвршћивања дијалога
између парламентараца и наставног особља , управе школе , родитеља и ненаставног особља
изнедрио је низ активности којима су код ученика развијане различите врсте компетенција
почевши од компетенција за комуникацију и сарадњу , преко предузетничких, па до оних које се
односе на целоживотно учење.Разговор са представницима парламента ришке 72.Видушколе само
је учврстио идеју да су ученици својим интелектуалним, креативним , хуманим , волонтерским и
организационим капацитетима спремни за кораке које школу уводе у ред места на којем је
ученику задовољство да буде.
Ученички парламент се укључио у активности неких других средњошколских парламента нпр.
семинар ''Хоћу/нећу баш тај факултет'' , хуманитарна акција са још три београдске гимназије и
фондацијом Подржи живот , а критичко промишљање самог ученичког парламента
организовањем , по много чему , авангардног округлог стола регионалног карактера .
Парламентарци су показали своју спремност да сарађују у заједничком задатку са професорима
нпр. карневал ''У сусрет пролећу'' , ревијална утакмица са професорима на традиционалном
меморијалном турниру парламента или активно учешће у : промоцији школе, на традиционалном
малом сајму факултета у школи, обележавањем спомена на пале ђаке и професоре у Другом
светском рату, борби против насиља у школи,учешће у организацији трибина и сусрета са
значајним људима научног, културног , уметничког, спортског живота.

Однос ученика према улози и задацима ученичког парламента се мења , а циљ нам је да ученик
буде активан и одговоран субјекат у школи, развијене грађанске свести , отворен према другима и
различитостима( нпр. јачање позитивног односа према инклузији ученика у школи ( посета
Босифесту, јагодинској школи ''11.мај'', организовање извођења представе ''Другачије будни'').

Сања Штрбац

О свим активностима парламента можете се детаљније обавестити на сајту :
http://www.zemunskagimnazija.edu.rs/index.php?jezik=sr&strana=ucenicki_parlament

