ОБРАЗОВАЊЕ
EVROPSKA KOMISIJA FINANSIRAĆE PROJEKAT
„OTVOREN UM NE POZNAJE GRANICE”

GIMNAZIJA „VELJKO PETROVIĆ“ DOBILA NOVI SMER

U SLUŽBI MIRA,
NENASILJA I POŠTOVANJA
LJUDSKIH PRAVA
P

RAČUNARSTVO
ZA NADPROSEČNE
M

inistarstvo prosvete, nauke i tehnološkog razvoja krajem protekle
sedmice obavestilo je rukovodstvo i kolektiv
somborske Gimnazije „ Veljko Petrović”da
je, zahvaljujući pre svega sjajnim rezultatima gimnazijalaca na đačkim takmičenjima, donelo odluku kojom se Gimnaziji
„Veljko Petrović“ odobrava uvođenje
novog obrazovnog profila (smera). Reč
je o smeru za računarstvo i informatiku

na koji će u prvi razred moći da se upiše
20 učenika sa posebnim sposobnostima
za ova zanimanja. Otvaranje ovoga smera,
kako ocenjuje rukovodstvo ove naše elitne škole, od strateškog je značaja za dalji
razvoj somborske Gimnazije, do kojeg se
stiglo zahvaljujući pre svega učenicima i
njihovom trudu i rezultatima, kao i profesorima koji su ih stručno i znalački na tom
putu vodili.

rojekat somborskog Centra za razvoj
obrazovanja „Planeta” pod nazivom
„Open mind knows no borders” („Otvoren
um ne poznaje granice”), odobren je za finansiranje od strane Evropske komisije u
sklopu programa „Erasmus+”. Projekat
je ocenjen visokom ocenom kao projekat
vrlo dobrog kvaliteta i našao se među
13 odobrenih projekata u Srbiji, od čak
62 projekta koja su
pristigla na nacionalni poziv za projekte
omladinske razmene raspisan od strane
„Tempus fondacije”.
Projekat se realizuje
u partnerstvu sa četiri
gimnazije: Gimnazijom „Veljko Petrović” iz Sombora, Gimnazijom „Kralj Bela III” iz Baje (Mađarska), Gimnazijom „Koco Racin” iz
Velesa (Makedonija) i Prvom osiječkom
gimnazijom iz Osijeka (Hrvatska).
Odobravanje projekta podrazumeva da će
iz sredstava EU biti finansirana omladinska
razmena za 40 srednjoškolaca i 8 lidera/nastavnika iz četiri države, pri čemu učesnici

СРЕДЊА ПОЉОПРИВРЕДНО-ПРЕХРАМБЕНА ШКОЛА

БРИГА ЈАКА ЗА СВАКОГ ЂАКА

Ј

асна Косановић, педа- за рану детекцију ученика код и да на основу тога реализују разгог и Драгана Радаковић, којих постоји ризик да пре вре- личите активности са циљем да
секретар сомборске Средње мена напусте образовни систем овој популацији приближи школпољопривредно-прехрамбене
ски живот који се не састоји
школе, недавно су учествовале
само из образовних задатака,
на Међународној конференцији
већ и ваннаставних активноу Будимпешти о међусекторском
сти које указују на значај даљег
трагању за начинима превенције
школовања.
раног напуштања школе. ШкоО примерима добре праксе
ле из Србије, Словеније и
у Средњој пољопривредноМађарске, које су учествовапрехрамбеној школи у Буле у овом пројекту, разменидимпешти на конференцији
ле су искуства у овој сфери
је говорила педагог Јасна
школскога живота. У Средњој
Косановић која је нагласила да
пољопривредно-прехрамбеној
је неопходно наставити са овакшколи пројекат је трајао вивим и сличним активностима
ше од годину дана, а ЕWS тим
и убудуће, јер школа пре свега
(Драгана Радаковић, Јасна
мора бити у функцији ученика
Косановић, Јасмина Шолајаи њихових потреба, што је, геРаденковић, Татјана Његомир
нерално гледано, и порука са
и Арсен Мијатовић) је имао
ове конференције:Брига јака
задатак да успостави систем Јасна Косановић и Драгана Радаковић за сваког ђака.

ne snose nikakve troškove, već su troškovi
smeštaja, ishrane, putovanja i programskih
aktivnosti pokriveni od strane organizatora
- Centra „Planeta”. Projekat u Somboru
okuplja 40 mladih (srednjoškolaca) iz
četiri susedne zemlje zapadnog Balkana
sa različitim etničkim, nacionalnim, religijskim i istorijskim
bogatstvima, ujedinjenih da uče jedni o
drugima i tako stvore atmosferu mira,
nenasilja, poštovanja ljudskih prava
u kojoj će pronaći
šta ih sve međusobno povezuje uprkos
njihovim različitostima.
Odobravanje ovog
projekta je direktna
potvrda iz EU o postojanju mladih stručnih somborskih pojedinaca za čijim angažovanjem postoji
preka potreba u prisutnom procesu uspostavljanja, implementacije i izgradnje bržih i kvalitetnijih odnosa naše lokalne zajednice sa EU.
Dr Ladislav Fekete, direktor
Gimnazije „Veljko Petrović”

У ПЕТОМ И ШЕСТОМ РАЗРЕДУ

ИНФОРМАТИКА
ОБАВЕЗАН ПРЕДМЕТ
У

свајањем наставних планова рада за пети и
шести разред Национални просветни савет
ставио је тачку на готово једногодишњу полемику о
промени статуса појединих предмета у ова два разреда. Од наредне школске године информатика ће
у петом и шестом разреду бити обавезан предмет,
а изборни предмети за петаке трансформишу се у
секције и друге облике ваннаставних активности.
Изабрани спорт изводиће се кроз обавезне ваннаставне активности, а ђаци ће и даље обавезно бирати грађанско васпитање или веронауку и други
страни језик са листе коју понуди школа.
Битно је такође напоменути да су на поменутој
седници представници Министарства просвете нагласили да ништа неће бити укидано (хор, оркестар
и остале активности са списка изборних предмета) и да ће сви слободни часови и секције бити
урачунати у норму - као што је то и до сада било
за изборне предмете.

РЕПУБЛИЧКО ТАКМИЧЕЊЕ ИЗ ТЕХНИЧКО-ИНФОРМАТИЧКОГ ОБРАЗОВАЊА

ПЕТ НАГРАДА ЗА
„ДОСИТЕЈЕВЦЕ”
На Републичком такмичењу основаца из техничко-информатичког
образовања, које је прошлог викенда одржано у Земуну, ученици
градске Основне школе „Доситеј
Обрадовић” показали су завидно
знање и вештину. У веома јакој
конкуренцији у свој град и у своју
школу донели су чак пет награда.
У дисциплини ракетно моделарство Драган Живковић освојио
је трећу награду (ментор Миљан
Бугарин), у дисциплини папирно
моделарство у конкуренцији ученика петог разреда Сара Сучевић

Награђени и похваљени ученици

освојила је другу награду (ментор
Нада Симић), а на такмичењу под
називом примена електромагнета ученика осмог разреда Вељко
Марић освојио је трећу награду
(ментор Миљан Бугарин).
“Доситејевци” су заблистали и
у дисциплини бродо-моделарство
Лазар Тривић (ментор Миљан Бугарин) и Наталија Дедић освојили
су трећу награду.
Сви ученици и наставници су добили и захвалнице од Министарства просвете и Друштва педагога
техничке културе Србије.
12. V 2017.
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