Славко Јандрић, Сања Вуга, IV7

U HODNIKU
ЈОВАНА РАДИЋ,
IV5

ВЛАДИМИР
ЈЕЛИЧИЋ, IV7

Како си доживјела
школовање у
Гимназији?

Како си доживио
школовање у
Гимназији?

reforma

Било ми је дивно…
Мени се највише допало то што сам стекла нове пријатеље.
Када изађем из школе најтеже ће ми пасти то што се нећемо
више враћати са распуста испуњени анегдотама које ћемо подијелити једни са другима.

Успјешно, инспиративно. Прошао сам
кроз многе недаће
овога живота. Надам
се најбољем, ако не
буде најгоре.
Шта би ти
промијенио у
школству?

Шта би ти
промијенила у
школству?

Прије свега, искљуДани пролазе, и стота генерација бањалучке Гимназије полако али сигурно завршава чити корупцију. Одасвоје средњошколско школовање. Много тога је брати професоре са
доживљено у црвеној „Бастиљи“, што ће остати правим квалитеПостојали су про- урезано у њихово памћење. Занимало нас је шта тима и оцјењивање
блеми у појединим
свести на један застота генерација мисли о реформи школства,
предметима, као што
хвалан и искрен
и школи уопште.
су физика, биологија,
ниво.
хемија. Нисмо имали услове за експерименте и практичну наставу, мада
Шта очекујеш од Болоњске декларације?
сам задовољна наставом Српског језика и
књижевности. Ту смо могли изражавати своје Наредних десет година ништа, јер код нас све
мишљење и своје ставове, стога ми се ти часо- иде полако, тако да ће за то требати један певи доста допадају.
риод инкубације.
Шта очекујеш од Болоњске декларације?

ТАМАРА КОМЉЕНОВИЋ, IV3

Очекујем да ће се скратити школовање, укинути Како си доживјела школовање у Гимназији?
непотребни предмети за моје даље школовање. Супер, мада су неки професори некоректни и
Ако хоћу да будем гинеколог(смијех), не бих мало субјективни, али је друштво супер и
требало да учим ствари које ми нису потребне.
Гимназија уопште.
ЈЕЛЕНА ЧЕХОБАШИЋ, IV4
Како си доживјела школовање
у Гимназији?
Супер, кул!
Шта би ти промијенила у
школству?

Шта би ти промијенила
у школству?
Увела бих изборне предмете, интерактивну наставу, итд.
Шта очекујеш од
Болоњске декларације?

Залагала бих се за активнији рад
драмских секција. Представе и Надам се да ће бити боље, да ће бити учинкосамо представе…
вито. Чак и ако не буде
Шта очекујеш од Болоњске ништа од тога нема везе,
декларације? јер нас ионако неће
закачити.
Ништа!
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