ЗАПИСНИК
септембар 2017/2018.
Дневни ред:
- Идеја и реализација МгПутоказа
- Извештај са наградног путовања по земљама ЕУ
- Планови за будућност МгПутоказа
Реализација дневног реда:
Састанку присуствује осам ученика.
1. Идеја и реализација МгПутоказа:
Сајт МгПутоказ настао је као резултат конкурсног пројекта у ком су
учествовали ученици трећег разреда (школска 2016/2017) који похађају наставу
грађанског васпитања. Наставница грађанског васпитања Анђелка
Миладиновић окупила је десетак ученика из различитих одељења трећег
разреда с намером да учествују у наградном конкурсу који организује
Канцеларија ЕУ у Србији и ЕУ Инфоцентар под називом Ако имаш шта да
кажеш – реци. Циљ конкурса је развијања медијске писмености код младих.
Учесници у пројкету су одлучили да се такмиче у категорији мултимедија. Тако
је настао сајт МгПутоказ. У питању је сајт чији је циљ да прикупља и дели
важне и драгоцене информације у вези са образовањем – у Србији, земљама ЕУ
и Америци и на тај начин помогне ученицима Математичке гимназије (али и
свим осталим заинтересованим средњошколцима) у правовременом долажењу
до правих, квалитетних информација у вези са образовањем.
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2. Извештај са наградног путовања по земљама ЕУ:
Пројекат МгПутоказ је освојио награду на поменутом конкурсу. Награда је била
петодневно путовање за троје ученика и наставника. Ученици су гласањем
одлучили ко ће ићи на путовање.
Након окончаног путовања, ученици који су путовали пренели су осталим
учесницима утиске о ономе што су посетили и научили током обиласка
Љубљане, Беча и Будимпеште. Тада је одлучено да сајт МгПутоказ треба да
настави да живи и након завршеног конкурса.
Идеја је да се сајт, у складу са могућностима, пре свега школским и
такмичарским обавезама ученика, допуњава корисним садржајима.

Љубљана

Беч

Будимпешта

3. Планови за будућност МгПутоказа:
- Допунити сајт адекватним садржајима током школске године.
- Радити на ангажовање млађих ученика који би од садашњих матураната
наставили посао ажурирања сајта.
- Планирати даље активности.
Записник саставила:
Анђелка Миладиновић, наставница српског језика и књижевности
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