Ученички парламент Електротехничке школе „Никола тесла“
Активним учешћем у раду нашег парламента ученици развијају способности и вештине
тимског рада и групног одлучивања, аргументовања, дебатовања и преговарања, учествовања у
дијалогу кроз прихватање туђих ставова, поштовање разлика и спремности да се други саслуша.
Кроз различите садржаје и начин рада усвајају и прихватају основне демократске вредности.
Активности представника у парламенту посредно утичу и мотивишу остале ученике да се укључе
у школске активности у складу са својим интересовањима. Представници парламента учествују у
различитим пројектима који оснажују младе и подстичу их да заузму активнију улогу у друштву.
Претходних година Ученички парламент је био веома активан. Отворили су конкурс и од
пристиглих радова ученика школе изабрали грб Ученичког парламента. Током године су
сарађивали са Канцеларијом за младе Општине Стари град (редовни састанци са ученицима
других школа на нашој Општини, учешће на кошаркашком турниру, радионицама професионалне
оријентације и др.). Организовали су трибину „Сви заједно“ у библиотеци школе на тему
одговорности међу младима (гост је, на позив ученика, био један од чланова бенда Београдски
синдикат) као и предавање о заштити од дигиталног насиља – „Безбедност на интернету“. Били су
присутни на Сајмовима образовања и промовисали нашу школу. Веома успешно су организовали
хуманитарни турнир у фудбалу „Срцем за срце“ као и хуманитарне акције за погођене поплавама
2014.г. (нпр. хигијенски пакети и хуманитарни фудбалски турнир). Реализовали су и свој пројекат
за увођење разгласа у школу захваљујући донацији Општине Стари град. Чланови парламента
успешно администрирају фејсбук страницу ученичког парламента Електротехничке школе
„Никола Тесла“ и сви заинтересовани наставници, ученици и њихови родитељи могу да прате
актуелности које су важне. Школске 2016/2017. године су чланови парламента иницирали
организовање два хуманитарна спортска турнира – у кошарци и фудбалу, а прикупљена средства
су усмерена на побољшање услова рада на часовима физичког васпитања као и за помоћ дечаку
коме је хитно била потребна операција и лечење у иностранству.
Ево како све ово изгледа и из угла ученика: „Парламент је прилика за сваког ученика да
искаже своје идеје о побољшању ученичког живота. На седнице долазе ученици различитих
ставова, интересовања и година и то доприноси бољој атмосфери и квалитету одлука. Када неко
изложи идеју сви су спремни да му пруже конструктивну критику. Покушавамо да подстакнемо
ученике да се баве ваннаставним активностима попут спорта, уметности,...До сада смо имали
успеха у томе, оставрени су многи пројекти. Парламент је глас ученика.“
Активности Ученичког парламента можете пратити на фејсбук страници Ученички
парламент ЕТШ "Никола Тесла"
Школска 2016/2017.година:
Председник Ученичког парламента: Небојша Симић 4/11
Заменик: Иван Добрић 3/5
Записничар: Адам Сулејмани 1/10
Представници у Школском одбору: Небојша Симић и Вукашин Штрлек 4/11
Администратор и уредник ФБ странице Ученички парламент ЕТШ „Никола Тесла“:
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Координатор рада: Далиборка Вучковић, педагог

