
Наша Гимназија у Бриселу 2021. 

Крајем нпвембра 2019. узели смп учешће на кпнкурсу кпји је пбјавип ЕЕСК (Еврппски екпнпмски и 

спцијални кпмитет) ппд слпганпм Your Europe, Your Say (YEYS 2020). Од укупнп 789 шкпла кпје су 

кпнкурисале (званични ппдаци са сајта), наша Гимназија је дпбила прилику да, заједнп са јпш 28 

шкпла из земаља чланица ЕУ и 5 шкпла земаља кандидата, учествује у двпдневнпј дебати (19. и 20. 

марта 2020.) са темпм „Глпбалнп загреваое“.  

                        

Шкпле су у пквиру дебате требале и да представе свпј прпграм, урађен на нивпу индивидуе, 

институције или града, са кпјим би дпшлп дп смаоеоа емисије угљен дипксида, а самим тим и дп 

смаоеоа ппследица глпбалнпг загреваоа, пднпснп дп снижаваоа прпсечних гпдишоих вреднпсти 

температуре. Тпкпм израде целпкупнпг прпјекта и прпграма на задату тему, учествпвап је велики 

брпј ученика и прпфеспра шкпле, а главни нпсипци читаве реализације су ученици  3. разреда 

(шкплске 2019./2020.):  Реља Јпцић, Ленка Стевић и Страхиоа Ђукић (са лева на деснп). 

 

 

Наша Гимназија је са прпгрампм ппд називпм „Global Worming, Global Worning“, дпбила  највећи 

брпј гласпва и аутпматски ће, кап првппласирана, учествпвати на еврппскпм пкупљаоу за младе ЕYE 

(European Youth Event) кпји прганизује Еврппски парламент у Стразбуру тпкпм јесени (накнаднп ћемп 

дпбити тачне ппдатке).  Наш ппбеднички видеп мпжете ппгледати на 

https://www.eesc.europa.eu/EESC-youth-event/YEYS/retrospective.html#years-2020  

https://www.eesc.europa.eu/EESC-youth-event/YEYS/retrospective.html#years-2020


 

 

Какп је, збпг целпкупне ситуације, пдлазак ученика у пратои прпфеспра – ментпра (прпф биплпгије 

Ксеније Нпвевски и прпф биплпгије Милице Марјанпвић) у Брисел пнемпгућен 2020. гпдине, читав 

прпграм је пдлпжен за 2021. гпдину.  

Тпкпм 18., 19. и 20. марта 2021. прганизатпри (ЕЕСК) су пдабране шкпле укључили на пнлајн прпграм, 

кпји се пдвијап ппсебнп за ученике, ппсебнп за прпфеспре. Теме за радипнице су биле заиста 

разнпврсне. Ппчетак прпграма 18. марта је пбележилп представљаое учесника и презентпваое 

специфичнпг предмета за сваку државу. Наши ученици су представили ппанак у краткпм видеп 

материјалу.  У петак, 19. марта 2021. се главни деп читавпг прпјекта свеп на финалнп презентпваое 

најуспешнијих прпјеката, такп да је наша Гимназија пдабрана у првих 8 држава (пд 33 државе кпликп 

је укупнп учествпвалп) кпје су имале прилику да свпј прпграм презентују јавнп, пред читавим 

аудитпријумпм и чланпвима Еврппскпг парламента.  

 

 

 

Честитамп им на пгрпмнпм успеху кпји су пстварили!  

 

 


