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Славко Јандрић, Сања Вуга, IV7

САНЕЛА ББУРГИЋ, IIV55

Како си
доживјела

школовање у
Гимназији?

Било ми је лије-
по у ове четири
године. Сматрам
да је то најљепше
доба у животу
једног човјека.

Шта би ти
промијенила у

школству?

Требало би сма-
њити градиво, по-
бољшати кабинетску наставу … 

Шта очекујеш од Болоњске декларације?

Надам се да ће ми олакшати факултетско
школовање.

АЛЕКСАНДАР
ЗОРАJА, IIV66

Како си доживио
школовање у Гимназији?

Као једно дивно
искуство.

Шта би ти промијенио у
школству?

Боље опремљени каби-
нети, млађи професори
који нису оптерећени
својим проблемима.

Шта очекујеш од Болоњске декларације?

Много тога. Прије свега, боље школовање.

МИЛАН ВВЕРИШ, IIV66

Како си доживио школовање у Гимназији?

Четири фино проведене године, много иску-
ства, познанстава. Све у свему, добро.

Шта би ти промијенио у школству?

Смањио бих број
предмета, увео из-
борне предмете…

Шта очекујеш од
Болоњске

декларације?

Н е д о с т а т а к
Болоњске деклара-
ције је у томе што
би се укинуо при-
јемни испит. При-
јемни испит је кру-
на знања и зато
није у реду што се
ученици Гимназије

изједначавају са другима, који нису ни
два пута ушли у школу, а имаће исте
критеријуме.

УНА ЈЈОВИЋ, IIV77

Како си доживјела школовање у
Гимназији?

Све у свему позитивно! Било је успона и
падова, али на крају изађеш пун ис-
кустава, доста тога проживљеног.

Шта би ти промијенила у школству?

Увела бих нови састав професора, из-
борне предмете и квалитетнији на-

ставни прибор.

Шта очекујеш од Болоњске декларације?

Не очекујем ништа. Мислим да ће то код нас
можда бити остварено за неких педесет година.

Из свега горе наведеног, примјећујемо да ученици наше школе
поприлично штеде ријечи. Највеће предности Гимназије јесу искуство,

познанства и виши ниво обрaзовања у односу на друге школе. Мањак наставних
учила, интерактивне наставе и непостојање изборних предмета, највећи су

недостаци данашњег школства. За већину анкетираних Болоњска декларација је
нешто што ће се код нас тешко реализовати, док је за друге то веома позитиван

потез. У нашој скорој будућности слиједи веома важна битка за реформу
образовног система. Стога треба учинити све што је у нашој моћи да се она

реализује и да заживи.


