
Извештај о раду Ђачког парламента-Техничке школе - Пријепоље

Основан 2004/2005 школске године.

Особа задужена за рад са Ученичким парламентом је Адмира Турковић.

Израдио свој први Статут и Правилник о раду Ученичког парламента.

2004/2005. школска година

 Организовали сусрет и заједнички концерт  двеју школа  са Ученичким
парламентом Пријепољске гимназије.

 Посветили велику пажњу унутраљшњим питањима школе
 Организовали школски турнир у малом фудбалу
 Расправљали о проблемима ђака,  и превазилажењу сукоба између ђака и

професора, те побољшању комуникације између њих.
 Укључили се у акцију чишћења града коју је подржао председник општине

Пријепоље

2006/2007. школска година

 Активно учешће у широкој акцији коју су организовали Матична библиотека
„Вук Караџић“ из Пријепоља и Антитрафикинг центар. Активности усмерене
ка борби против трговине људима у региону и смањењу радно заснованог
насиља. Под геслом „Док насиље не престане“, представници Ученичког
парламента учествовали су у серијалу радионица чији је циљ информисање
младих о опасностима и мрежи  трговине људима.

 Дан борбе против сиде Ученички парламент је обележио вршњачком
едукацијом.

 Година  у којој су се чаланови Ученичког парламента  нарочито доказали
покретању и учешћу  у хуманитарним акцијама: добровољном давалаштву
крви, прикупљању новчаних средстава за оболеле суграђане.

 Активно учествовали  у реализацији трибине на тему: „Проблеми савременог
друштва и наркоманија“, којусу организовали др Жарко Требјешанин и др
Дејан Матовић психијатар.



 Активно учествовали и дали значајан допринос  у изради Локалног  акционог
плана  за младе Пријепоља , као и на јавној расправи о овом документу.

 Председник Ученичког парламента активно учествовао у раду седница
Школског одбора и на њима заступала ставове Парламента и ученика школе  о
актуелним збивањима.

Током 2009/2010. школске године Ученички парламент одржао је 16 редовних седница
на којима се говорило о проблемима ученика у школи, активирању Ученичког парламента у
локалној заједниции о начинима како да се побољша рад Ученичког парламента. Важније
активности на којима се радило су:

 У сарадњи са Канцеларијом за младе општине Пријепоље која је позвала
Ученички парламент Пријепољске гимназије да учествује у акцији "Покрени се и
промени се", победник у јавној дебати је био ученик Техничке школе Дино
Башовић ученик четвртог разреда Електротехничког смера.  У дебати су
учесвовали представници Ђачког парламента свих средњих школа.

 Осам  ученика, представника Ученичког парламента учествовало је на
трибини на тему "Полно преносиве болести - сида". Канцеларија за младе у
сарадњи са "Либерграфом" из Ужица и групом "Процес" из Београда, у оквиру
пројекта "Здрав стил - мој стил" организовала је трибину за све младе
Пријепоља..

 Представници Ученичког парламента (16 ученика) су са професорком школе
Адмиром Турковић координаторком за рад УП учествовали на округлом
столупод називом "Међу религијски дијалог".

 Ученички парламент, који је позван од стране Општине, је учествовао у акцији
"Очистимо Србију", тако што се чланови парламента, заједно са ученицима
школе и професорима очистили двориште школеи ближу околину школе.

2010/2011

 У сарадњи са удружењем грађана „ Нова визија“ учествовали на едукативном
семинару  у трајању од 12 месеци, који је за циљ имао промоцију људских права
и толеранције

 Присуствовали на трибини „ Здрави стилови живота“ у сарадњи са
адолесцентним клубом „ Френд“



 Присуствовали округлом столу на тему „ Толернција“ у организацији Центра за
људска права Пријепоље

2011/2012

 У сарадњи са Канцеларијом за младе обишли престижну фирму „Емилиоштехер“,
у циљу промоције омладинског предузетништва

 Присуствовали регионалној смотри ученика Грађанског васпитања у
организацији Грађанских иницијатива где су освојили престижан пласман

2012/ 2013

 У  сарадњи са Канцеларијом за младе учествовали у свечаном отварању „ Клуба
младих“ Техничке школе и својим програмом удостојили председника општине,
чланове општинског већа и држвног секретара Ненада Боровчанина

 Учествовали у делењу лифлета за промоцију „ Клуба младих Техничке школе“
 Били домаћини међурегионалне смотре за ученике који учесвују у програму

размене из Француске, Канаде, Америке, Мађарке и Алжира


