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ИНТЕРВЈУ СА

ДИРЕКТОРОМ ШКОЛЕ

За почетак реците нам нешто о дуалном образовању и о томе какве ће

последице увођење дуалног образовања имати за нашушколу?

Процес спровођења дуалног образовања започет је 201 4. године. Наша школа

се у тај процес укључила прошле године када је и донесен Закон о дуалном

образовању који би требало да почне да се примењује од школске 201 9/2020.

године.Сматрам да је дуално образовање добро првенствено за стручне школе зато

што се тим начином образовања хармонизују могућности школе са потребама града

за одговарајућим стручним кадровима. Потребе града Ниша за одговарајућим

кадровима који се школују код нас данас су веће од могућности наше школе, што би

требало да омогући даљи развој школе и повећање броја образовних профила.

Дуално образовање између осталог подразумева да ће ученици своју практичну

наставу изводити у фабрикама чиме ће директно бити оспособљени за даљи рад.

Такође, тај Закон подразумева да ће ученици бити плаћени за свој рад и то 70% од

минималне зараде, што би могло да представља додатни мотив многим ученицима да

упишу одговарајуће стручне школе.

Да ли знате колико ће ученика наше школе ове године добити стипендију?

Будући да очекујемо нови Закон који би требало да регулише критеријуме на

основу којих се додељује стипендија, не могу ништа конкретно да кажем везано за ово

питање. Постоје два извора финансирања ученичких стипендија у нашој школи:

Министарство просвете и Удружење Рома. Обично се током школске године из тих

средстава омогућава стипендирање двадесетак ученика наше школе.

Што се тиче образовних профила и смерова да ли наредна школска година

доноси неке промене?
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И за наредну школску годину имамо исти план уписа као и за ову. Од стране

Министарства просвете нама је дозвољен упис пет одељења од којих ће нека бити

комбинована. Будући да правилник о формирању одељења не дозвољава стварање

комбинованих одељења код којих би дошло до мешања четворогодишњих и

трогодишњих образовних профила, морали смо да смањимо број неких занимања пре

свега у текстилној струци. Намера нам је да следеће године упишемо два одељења за

подручје рада личне услуге, два за подручје рада здравство и социјална заштита и

једно одељење за подручје рада текстилство и кожарство.

Какви су будући планови Школе?

Планови су пре свега везани за процес примене дуалног образовања. За сада се

дуално образовање спроводи код појединих машинских и електро смерова. Надамо се

да ће ускоро доћи до његове примене у текстилству. Такође, дуално образовање би

требало да се примењује и на образовне смерове из делатности личних услуга пре

свега зато што су потребе привреде града Ниша за квалификованим фризерима и

козметичарима изузетно велике. Применом дуалног образовања будући козметичари и

фризери би своју праксу могли да спроводе у одговарајућим салонима у граду, док би

њихов рад надгледали наставници ментори и сами власници салона. На тај начин би се

ученици додатно оспособили за практични рад и бољу примену свога знања.

Шта бисте за крај поручили нашим ученицима?

Поручио бих им, пре свега, да редовно похађају наставу. Наша школа је добро

оспособљена наставним средствима, имамо одличне фризерске и педикирско-

маникирске салоне, као и козметички салон и салон за масажу. Такође, наш наставни

кадар је изузено стручан и мотивисан да пренесе знање. Зато сматрам да је у интересу

сваког ученика да редовно похађа нааставу како би се на адекватан начин оспособио

за свој будући посао.

Разговор водила ученица Јована Миливојевић I5



Стеван Сремац и југ Србије

Стеван Сремац (1 855-1 906) један је од

најзначајнијих писаца српског реализма. Рођен је

у Сенти у Војводини, живео је и радио у Београду

и на југу Србије – у Нишу и Пироту, а преминуо у

Сокобањи, где се налазио на уобичајеном

одмору. Те три области Србије – војвођанска,

београдска са западношумадијском и

јужносрбијанска – значајно су обележиле прозу

Стевана Сремца. Добро их упознавши писац је из

реалности живота у њима преузимао стварносну

грађу, коју је уметнички транспоновао у своја

књижевна дела градећи тако хронотопе тих

средина. Служећи се овим поступком писац нам

је оставио сведочанство о начину живота,

менталитету, обичајима, саставу становништва,

архитектонском изгледу градова, али и

етнографском материјалу – народним песмама и

играма, те одевању тога времена.

Први пут Сремац је дошао у Ниш као

добровољац у „Ђачкој батерији“, на чијем челу се

налазио песник Милан Кујунџић Абердар у

српско-турском рату 1 876-1 877. године.

Изнемоглог у снежној мећави 27. Јануара 1 877.

године Стевана Сремца је од смрзавања спасао

војник Михаило Церовић. Две године касније

(1 879) овај писац постављен је за библиотекара и

предавача нишке Гимназије из предмета: српски

језик, литерарни облици, немачки језик, општа и

национална историја и географија. Радећи у

Нишу до 1 892. године, са прекидом у периоду

1 881 -1 883. године када је у Пироту службовао

као предавач и библиотекар Ниже гимназије,

Стеван Сремац дао је велики допринос

културном развоју овога града. Био је један од

оснивача и први деловођа Градске читаонице, из

КЊИЖЕВНЕ ТЕМЕ

4



5

које се развила данашња библиотека „Стеван Сремац“, а учествовао је и у оснивању

позоришне групе „Синђелић“, из које је касније настало Народно позориште у Нишу.

(Горан Максимовић, „Идентитет града у прози Стевана Сремца“, Зборник Матице српске

за књижевност и језик 60 /I , Нови Сад, 201 2)

Истраживања света Сремчеве прозе са нишком тематиком показала су да је за

уметничко обликовање писац узимао грађу из реалности и да су описани књижевни

ликови заиста постојали. Нарочита пажња у том смислу била је усмерена откривању

правог идентитета ликова романа Ивкова слава, а пре свега припадника друштва

„ђувеч-кардаша“ - Калче, Ивка, Смука, Курјака. Када је реч о фабули романа Зона

Замфирова, постоје сведочења да је она настала из анегдоте као предлошка, али не из

нишког живота како је то у роману представљено, већ из Приштине, где се наводна

лажна отмица догодила кћери угледног чорбаџије Замфира Кијаметовића, Зони. За овај

догађај Сремац је сазнао од Бранислава Нушића, који је у том граду службовао као

конзул и био добар пријатељ чорбаџије, што је био разлог да он сам није желео да пише

о том догађају - већ је то препустио Стевану Сремцу, а овај је радњу сместио у нишку

средину. (Бошко Новаковић, „Коментари уз издање Зоне Замфирове“, Стеван Сремац,

Сабрана дела Стевана Сремца I-VI , књига друга, Београд, Просвета, 1 977)

Поред два претходно наведена романа, нишка средина и јужна Србија приказане

су у великом броју Сремчевих прозних дела, међу којима треба издвојити приповетке:

Ибиш-ага, Калча у позоришту, Ћир Моша Абеншаам, Јексик-аџија, Јусуф-агини

политички назори, Величанствена шетња мадам Помпадуре, као и две недовршене

приповетке: Очигледна настава у турској школи и Secessio plebis.

Весна Анђелковић, професор српског језика и кнљижевности

У Нишу је новембра 201 7.

оррганизована изложба посвећена

Стевану Сремцу и његовом животу у Нишу.

Наши ученици, предвођени пррофесорком

историје Зорицом Ђорђевић посетили су

ту изложбом и ево шта су својим

фотографијама забележили.
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Остеопороза

Остеопороза је често метаболичко обољење костију које погађа оба пола, мада

чешће жене. Карактерише се мањим од просечног садржаја минерала у костима са

неорганизованом коштаном микроархитектуром и повећаним ризиком да дође до

фрактура, које могу да се догоде при сасвим тривијалној трауми.

Узрок настанка остеопорозе је: смањено стварање коштаног ткива или повећана

разградња коштаног ткива. Фактори ризика који поспешују настанка остеопорозе су

инактивитет тј. дуга имобилизација, лоша исхрана, генетски, уношење алкохола и

дувана, хормонски дисбаланс, упала кости или зглобова, малигнитет, ендокрине

болести и обично прати реуматска обољења .

Уобичајена подела остеопорозе је подела на примарну и секундарну остеопорозу.

1 ) Примарној остеопорози припада око 95% свих пацијента са остеопоротичним

променама и често се говори од три типа.

2) Секундарном остеопорозом се означавају она стања која су настала као последица

дејства предиспонирајућих фактора: поремећај витамина Д, код реуматских стања,

исхрана сиромашна витаминима (C, Cа, Мg), касна трудноћа, аменореја,

узнапредовали дијабет.

Клиничка слика

Локализација остеопорозе је на костима, појава патолошких фрактура када и

мали покрет изазива прелом. Најпогођенији су пршљенови који су стакластог изгледа и

лако ломљиви, имају рибљи (биконкаван) изглед због постојећег оптерећења. Када је

оптерећење веће са предње стране настају клинасти пршљенови. Остеопороза је

подмукла болест код које се прво јављају замор и бол у крстима, пацијент се „смањује“,

јер долази до сабијања пршљенова (гардероба му је дугачка). Такође може доћи до

појаве патолошких фрактура и поремећаја статике и динамике.

Физикална терапија код остеопорозе

Лечење ове болести је комплексно и потребно је увек консултовати

ендокринолога да би се укључио и медикаменти третман. Веома је важно упознати

болесника са превенцијом последица остеопорозе уз напомену да је основна

превенција активан вољни покрет. То практично значи да се, уз активан

кинезитерапијски третман који се може спроводити индивидуално или у мањим

групама, други агенси примењују као додатно средство у лечењу ове болести. Уз

кинезитерапију лекар може ординирати:
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-магнетотерапију – постављањем магнета

локално на место где је остеопороза највише

изражена, или постављањем пацијента у

импулсно магнетно поље типа сигме. Трајање

апликације је од 30 до 60 минута, а пацијент се

постаљва у магнетно поље које се добија

помоћу соленоида кола сигме. Терапија се може

радити два пута дневно, са паузом од 8 сати

између две апликације.

-биостимулативни ласер – користи се

скенирајући ласер импулсног тока. Користи се

фреквенција по редоследу 1 00, 400 и 1 000 Hz.

Свака фреквенција се апликује по 5 минута.

Скенирајући ласер се апликује на оним местима

где постоје најизраженије промене на костима.

-хидрокинезитерапија – у виду дозираног

пливања и као уводна процедура за

кинезитерапију. Ако терапеут ради вежбе са

пацијентом у базену, потребна је повећана

опрезност.

Текст

припремио:

наставник вежби струковни физиотерапеут

Вукић Милан
ДАН БОРБЕ ПРОТИВ

ОСТЕОПОРОЗЕ

НИШ, 201 8
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22.1 2.201 7.г. у салонима Школе моде и лепоте одржано је школско такмичење ученика

личних услуга.

У конкуренцији женских фризера учествовало је 9 ученика:

1 . Асковић Марија – I I I /1

2. Видојковић Даница - I I I /1

3. Николић Кристина - I I I /1 , друго место

4. Ђорђевић Маријана - I I /1

5. Митровић Јована - I I /1

6. Златановић Стефан - I I I /1 , прво место

7. Спасић Ања - I I /1

8. Јовић Мартина - I /3

9. Костић Анастасија - I /3

Првопласирани и другопласирани ученик се припремају даље за Републичко такмичење.

У конкуренцији мушких фризера учествовало је 7 ученика:

1 . Ђорђевић Мартин - I I /2

2. Стојановић Младен - I I I /2, прво место

3. Тасковић Милан - I I I /2

4. Милчић Димитрије - I I I /2, друго место

5. Перић Душан - I I I /2

6. Лопушина Бојан - I I /2

7. Јовановић Борко - I I /2

Првопласирани и другопласирани ученик се припремају даље за Републичко такмичење.

У конкуренцији педикира-маникира учествовало је 5 ученица:

1 . Јанковић Ксенија - I I I /2

2. Јовановић Кристина - I I I /2

3. Петровић Марија - I I /2, прво место

4. Ристић Маријана - I /4

5. Милановић Анастасија - I I /2

Првопласирана ученица се припрема даље за Републичко такмичење

Похваљују се сви учесници школског такмичења.

ШКОЛСКО ТАКМИЧЕЊЕ УЧЕНИКА

ДЕЛАТНОСТИ ЛИЧНИХ УСЛУГА
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И ЊИХОВИ РАДОВИ
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Свечаном доделом медаља и пехара најуспешнијим екипама и појединцима на

теренима Основне школе ''Душан Ррадовић'''у Нишу завршан је Четврти Медијана

Спортфест 201 7.У категорији основних школа у одбојци најбоља је била Основна

школа ''Свети Сава'', следе ОШ ''Душан Радовић'' и ОШ '''Вожд Карађорђе''. Ученици

ОШ ''Ћеле Кула'' освојили су злато у мини рукомету, сребро је припало школи ''Душам

Радовић'', бронза ''Цару Константину''. Порредак у малом фудбалу је следећи: прво

место за ОШ ''Ћеле Кула'', треће за ОШ ''Душан Радовић', дрруго мрресто није

додељено. Прво место у баскету за мушкарце освојили су такмичари ОШ ''Ратко

Вукићевић'', друго ''Радоја Домановића'', треће ''Светог Саве''. Девојчице ОШ ''Душан

Ррадовић'' бриљирале су у кошарци, следе ОШ ''Свети Сава'' и ОШ ''Царр Константин''.

Најбоље ррезултате показали су атлетичари ''Душана Радовића''. следе их основци

''Светог Саве'' и ''Вожда Карађорђа''.

У овој дисциплини у категорији средњих школа најбољи су били ученици

Угоститељско-туристичке школе, Прехрамбено-хемијске и Економске школе. Гимназија

''9. мај '' прва је на листи у одбојци, друга је Правно-пословна школа, тррећа Економска

школа. Екипа ове школе тррећа је у малом фудбалу, испред ње је Пррехррамбено-

хемијска, на врху табеле Медицинска школа.Кошарку у категоррији мушкараца у

најбоље одиграли медицинарри, срребро су освојили Борини гимназијалци, а бронзу

ученици Правно-пословне школе. Пласман у женској кошарци је следећи: Гимназија

''Бора Станковић'', Гимназија ''9. мај '', Економска школа.

Награде су најбољим екипама урручили чланови Већа Градске општине

Медијана, проф. др Срђан Јаковић и Игор Тодоровић, председник Комисије

за спорт и образовање Душан Михајловић, као и проф. др Миодраг Коцић, прродекан

за наставу Факултета спорта и физичког васпитања у Нишу. Професор Срђан Јоковић,

који је и ресоррно задужен за спорт, захвалио је учесницима на интересовању и

залагању да буду најбољи на Медијана Спортфесту, јерр их је ове године било више

него пррошле. Он је још једном подсетио на циљ ове манифестације - унапрређење

здравља, спортског духа и указивање на праве вредности младих генерација.

Такмичења на највећој ученичкој спортској манифестацији, у малом фудбалу, баскету,

СПОРТСКА

ТАКМИЧЕЊА

СПОРТФЕСТ МЕДИЈАНА

НИШ 201 7.
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године одрржано је
градско такмичење у
стоном тенису. Ученици
Школе моде и лепоте су под
вођством наставница Славице
Марјановић и Миррјане Лукић
учествовали у овој манифестацији
и постигли значајне резултате.

одбојци, рукомету и атлетици трајала су пет

дана. Учествовало је више од 700

такмичара, ученика из 1 0 основних и 1 2

средњих школа са подрручја највеће нишке

општине. Такмичење које афирмише

школски спорт, здрав начин одррастања и

живота, одржано је у организацији Гррадске

општине Медијана, техничку подрршку

Основне школе ''Душан Ррадовић'' и

Факултета споррта и физичког васпитања у

Нишу, подрршку чланова Удружења

''Актилум'' и волонтерских организација.

Школа моде и лепоте учествовала је у

пуном саставу и на овој манифестацији

постигла запажене ррезултате: два друга и

два трећа места у атлетици, неколико

четвртих и петих места у осталим

дисциплинама. На основу тога можемо

ррећи да смо задовољни и да је могло бити

и боље да се нису појавиле неке

непрравилности. Ученике су водили

наставници физичког васпитања: Славица

Маррјановић, Миљана Лукић и Миљан Илић.
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КОЛУМНА

У чему лежи апсурд нашег
постојања и како побећи од

њега?

Полтрони, као мега актери

данашњице, у сваком кутку овог

друштва, покушавају у истом тренутку

задобити и здробити сву могућу

интелектуалну својину коју поседујемо.

И даље носим трачак наде у овој кори

атома и звезда и поред тога што је већ

уништено или јако лепо спаковано и

скривено од нас, постоји могућност да

баш њу, најдражеснију од свих,

интелектуалну својину, можемо још увек

неговати и чувати је као мало воде на

длану, драгоцену. У чему лежи апсурд

нашег постојања? Доза блуда и

простаклука је сама по себи прешла све

границе овог материјалног, блатњавог

поља и изгубила значај. Славимо је као

дан када смо по први пут узели ваздух. . .

Сматра се као нешто што је апсолутно

потребно, како би преживео у овом

пољу увелих ружа. Деградација, баш

овог најдражеснијег поклона очигледна

је и веома присутна. . . али само ако

скинемо једнобојне наочаре парадигме,

иако она даје највећи, божански,

подстрек у овој помрлој долини

изгубљеног цвећа. Живот је некада био

цењенији код људи које идеализујемо.

Сви знамо да идеализација може бити

страшна бољка, а ми смо прави пример

мазохиста када је реч о томе.

Идеализација може бити свакојака, као

и сваки други поремећај животних

функција, али углавном веома плитка и

надалеко опипљива. Битка између зла,

сличних циљева и опачених умова,

бесконачна је. Из њиховог међусобног

додира настаје прави вртлог

неискрености и подлости. Играчи се

смењују, док улоге остају исте. Вреднујући

поседовану опипљивост, почели смо да

матеррализујемо сами себе, само без

врредновања овог пута. Само заробљене

душе у кори атома и звезданог праха.

Скини све те маске које су ти лепили

уз јефтине етикете. Сећаш ли се када си их

бирао, гледајући те исте идоле из излога

срама. Скини сву ту шминку коју си аљкаво

ставио на душу како би пррикрио сву

невиност и скорро заборрављене,

отворене ране. Потроших безброј

марамица сатканих од разумевања о

љубави, да је јадну оперрем. Не опири се!

Буди нага пред собом. Сутра ћемо заједно

увенути и зато ми реци како ћу сутра

објаснити како је умро неко ко живота имао

није. Корпорације, најчешће четвртастог

облика, чини ми се, убедише те једном

речју да си део њиховог холограма, али

затичем те и ја ту као босоного

створење. . . . Па док падаш на поље своје

браће и сестара, гледам те као се

трансформишеш у трновиту дршку, без

цвета на врху, искоришћену и бачену у

море осталих. Тебе није бррига што из

мојих ногу крв ти остављам на дршци, као

доживотни траг, као милосррдни поклон за

све ране које ми остави. . . И то све због

идеализације холограмског поља у коме

сада лежиш, бесрамна, безглава. Мене ће

ноге носити и путеве ћу проћи горе од ових

јер цело је ово наше поље трновито,

константно сејано семењем налик твом.

Негде. Трнове ћу извадити и наставити да

трагам за нечим што није апсурдно.

Стајаћу чврсто на ногама и сваки ожиљак,
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нанесен од напаћених, сада већ и безглавих ружа, бројаћу као победе. У сваком од

ових деструктивних поља ја не нађох вечиту срећу, те направих своју и тако побегох

од апсурда, који ми је гуран силом у сита уста. У трагању за смислом, пре свега

рационално гледајући на кохезију ружа и поља, дошла сам до закључка да је баш та

повезаност између њих нерационална. То ме неће зауставити у овој потрази, где ћу

ходати замагљеним улицама, где ће ме уместо брзих руку дочекати још једна дршка

пуна трња, увенула, безглава. Због те неочекивано очекиване околности нећу се

кобељати, нити утихнути. Јадно поље које дозволи да доживи такво историјско

осакаћење. Али. . . самоубиство ума и душе, моја својина, моја судбина, да испашта

због тренутне суше ове долине? То би било само одбацивање истине, избегавање

апсурда. . . а моје име није кукавица. А твоје? Ти можеш аминовати, а и не мораш. Али

истина лежи на бесрррамним лицима нерођене браће и сестара твојих, барабар са

маскама које су прецењено процењене да су од злата.

Замагљене очи никада схватити неће да су оне заправо глачане да буду без

карактера и морала. Када си је узела и ставила на лице чисто као суза, ни схватила

ниси да је маска само поклон. Била си дивна сарадња и сада као марионета тог

несвакидашњег поља, конци воде твој живот, док ти живот виси о концу. Бачена да

труне на истом златна маска губи боју и налик песку пешчаног сата пада, док ти се

коррпорационо поље смеје у сада срамно лице и обавештава те тиме да си део

њихове машинерије. Честитке! Нема више лажи. Упала си у канџе јер кохезија ружа и

поља не постоји. Када си била још пупољак беле рруже, то си и хтела, зар не? Сан ти

је испуњен. Честитке! Једну ствар си научила успут: бејавши бела, да би била црвена

ружа, морала си задобити ту боју некако. Бачена на ово бесамно, поносно-поље, пуно

јединог што је остало, трња, схватила си. Босонога те је обојила, сећаш се? Да би

била то што желиш, одн. шта други желе и очекују од тебе. Даби сакрила своје ране и

била пррихваћена и загрљена, али на крају само – празна!

На овом осакаћеном пољу потребно је да повредиш друге, а затим и себе. Или,

можда. . . А да! Остани бела ружа у пољу црвених, безглавих и тако ћеш побећи из

овог зачараног, монотоног, исцеђеног, бљутавог и пррезрелог воћњака.

Милица Аранђеловић IV2

Милица Аранђеловић, аутор текста и

Катарина Томић, аутор илустрације лево
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Пројекат „Нулта толеранција на родно засновано
насиље“

Сарадња са АЖЦ отпочела је 201 6.-те године,

дводневним семинаром за наставнике наше школе.

После семинара “Заштита жена и деце од насиља у

породичном контексту-улога васпитно-образовних

установа“, сарадња је настављена кроз радне састанке

које је водила Тања Игњатовић, активисткиња

Аутономног женског центра из Београда.

Радни састанци и активности које су произашле

из њих, резултирали су конференцијом на тему „Нулта

толеранција на родно засновано насиље „ , у Београду

1 4.1 0.201 7.године, којој је присуствовало шест

наставника.

Паралелно са активностима за наставнике

одвијале су се и активности за ученике наше школе.

Реализован је тродневни семинар о родно заснова-

ном насиљу који је завршило 24 ученика од првог до

четвртог разреда. Поред АЖЦ-а у радиони-

цама су учествовале и активисткиње удружења

Ромкиња Освит из Ниша. У наставку пројекта ученици су

спровели акцију осликавања зида школе, са слоганом

„Могу да нећу! -Љубав није насиље“, чиме су дали зна-

чајан допринос глобалној кампањи у борби против на-

сиља у партнерским везама.
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Kаријерно вођење и саветовање

Каријерном вођењу и саветовању у нашој школи увек се поклањала велика пажња,

нарочито захваљујући сарадњи са Београдском отвореном школом.

У Беораду је јуна 201 7. одржан семинар коме су присуствовале стручне сараднице наше

школе. Иновиран је, након семинара, Програм каријерног вођења и допуњен

радионицама које доприносе откривању и разумевању карактеристика значајних за

професионални развој и смањивању осипања.

Септембра месеца су реализивоне радионице са ученицима првог разреда. Током

радионица ученици су имали прилику да истраже себе у контексту личног и

професионалног развоја. Извештаји са радионица које су спровели едуковани

наставници уврштени су у заједничку Брошуру, која је сада ресурс за примену у школама

Међународни Дан физиотерапеута

У организацији Института

за превенцију и лечење

кардиоваскуларних и реуматских

болесника „Нишка Бања“ у

Нишкој Бањи обележен је Дан

физиотерапеута, 08.09.201 7.

године.

У манифестацији су као

гости-сарадници учествовали и

ученици наше школе који се

образују за занимање МАСЕР и

КОЗМЕТИЧКИ ТЕХНИЧАР.
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Пројекат „Подстицање демократске културе у
школама“-Савет Европе

Јуна 201 7.године Школа је аплицирала за пројекат Савета

Европе и Европске Уније и са поносом можемо рећи да смо једна

од двадесет школа у Србији и једина средња школа из Ниша,

која учествује у овом пројекту.

„Подстицање демократске културе у школама“ је пројекат у

оквиру програмског оквира Европске Уније и Савета Европе за

западни Балкан и Турску и имплементира га Одељење за

образовање Савета Европе у сарадњи са Канцеларијом Савета

Европе у Београду. Пројекат траје 24 месеца и спроводи се у

партнерству са Министарством просвете, науке и технолошког

развоја.

Општи циљ пројекта је подизање квалитета образовања

подстицањем демократске културе у систему формалног

образовања применом антидискриминаторских приступа

заснованих на стандардима и пракси Савета Европе.

Специфични циљеви су:

1 .Подизање нивоа знања и свести међу наставницима,

ненаставним кадром, ученицима и локалним заједницама о

концепту, политикама, пракси и добробити инклузивног

образовања и демократске школске културе.

2.Оснаживање капацитета школа да отклоне предрасуде и

дискриминаторски приступ према рањивим групама и да решавају

случајеве насиља.

Формиран је Школски тим који иницира, спроводи и прати

реализацију свих активности на остваривању циљева пројекта

Развој еколошке свести

Центар за развој грађанског друштва ПРОТЕКТА је

покренуо иницијативу за укључивање младих у процес

доношења одлука у области животне средине.Пројекат

носи назив „Моје ДА –глас разума“ и подржан је од

Министарства заштите животне средине. Реализована су

два једнодневна семинара за ученике средњих школа са

циљем стицања знања и активнијег учешћа у решавању

еколошких проблема.Резултат заједничког рада младих је

документ „Иницијатива за укључивање младих у процес

доношења одлука у области животне средине“, који је,

након промотивне шетње предат Кабинету

градоначелника.Ученици наше школе, заједно са

члановима Ученичког парламента дали су значајан

допринос у изради Иницијативе.
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МЕЂУНАРОДНИ ДАН ЉУДСКИХ ПРАВА

Школски Тим за пројекте је поводом

обележавања Међународног дана људских

права је осмислио следеће активности:

1 .Пројекција филма „Ариф Хусеин“, из циклуса

филмова Слободна зона.

Филм је приказиван на часовима одељенске

заједнице у периоду од 06.1 2. до

08.1 2.201 7.год.Након погледаног филма

ученици су сами или у групи сакупили

материјал о експлоатацији деце, о чему је

након читања уследио разговор.

2. У холу школе постављена је изложба коју су

спремили наставници у ученици.

3. Представници Ученичког парламента су

анкетирали ученике на тему дечијих права,

резултати анкете ће , након обраде, бити

презентовани.

ДАН ЉУБАВИ -1 4. ФЕБРУАР



01 .11 .201 7.г. представници Школе моде и

лепоте присуствовали су прослави Дана

установе Мара и на тај начин наставили

добру међусобну сарадњу.

ССААРРААДДЊЊАА ССАА

ЛЛООККААЛЛННООММ

ЗЗААЈЈЕЕДДННИИЦЦООММ
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Удружење грађана Руковет

хуманитарног је карактера и за циљ

има помоћ младима са одређеним

развојним сметњама и незапосленим

женама старијим од 35 година учећи

их изради ручних радова, пре свега

плетенина. Наша школа већ дуже

време успешно сарађује са овим

удружењем, које између осталог

настоји да пружи подршку и помоћ

младим и талентованим ученицима

текстилног смера. Ове године

дизајнерски рад наше ученице

Катарине Манојловић послужио је

женама чланицама овог удружења

као модел на основу кога су оне

израдиле џемпер који је као награда

додељен нашој младој

дизајнерки.Награду је уручила

Гордана Ђорђевић, главни

прредставник овог удружења.

Уружење занатлија града

Ниша на свом сада већ

традиционалном окупљању

поводом 8. марта, доделио је

признање Марини Николић,

наставнику практичне наставе у

нашој школи.



СВЕТОСАВСКА

ПРОСЛАВА УШКОЛИ

И ове године је традиционално
обележена школска слава Свети Сава у
просторијама школе. Сечење колача
обавио је отац Бранко у присуству
домаћина славе Цакић Новице и будућег
домаћина Илић Миљана. Присутни су и
многобројни гости, пензионери, ученици,
наставници и директор школе.
Програм прославе осмислиле су
наставнице Николић Радмила и Станковић
Маја, а увеличале га Георгијев Александра,
својом изложбом ученичких ликовних
радова и Петровић Сузана са хором
Грациа.
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БУДУЋЕМ
СРЕДЊОШКОЛЦУ:

ОБРАЗОВНИ
ПРОФИЛИ ШКОЛЕ

ЛИЧНЕ УСЛУГЕ

МУШКИ ФРИЗЕР

Трајање три године

Мушки фризер је стручњак који је по

завршетку школовања оспособљен за

извођење различитих процедура у циљу

неге косе, за класично и модерно шишање,

бријање, обликовање браде и бркова,

препарирање косе, бојење, бељење и

шатирање

ЖЕНСКИ ФРИЗЕР

Трајање три године

Женски фризер је стручњак који је по

завршетку школовања оспособљен за

извођење различитих процедура у циљу

неге косе, израде свих врста класичних и

модерних фризура, бојење косе,

шатирање, минивал, коктел и вечерње

фризуре.

ПЕДИКИР-МАНИКИР

Трајање три године

Педикир-маникир је оспособљен за

ручну и апаратурну масажу ногу и руку,

негу ноктију на рукама, негу стопала и

ноктију на ногама као и уградњу вештачких

ноктију, естетска побољшања ноктију руку,

разне технике лакирања ноктију,

декоративно сликање ноктију и депилацију

руку и ногу.

текстилство и кожарство

МОДНИ КРОЈАЧ

Трајање три године

Циљ стручног образовања за

квалификацију Модни кројач је

оспособљавање лица за кројење одевних

предмета на основу шаблона и израду

одевних предмета на основу скице модела

и искројених делова.

ЗДРАВСТВО И СОЦИЈАЛНА
ЗАШТИТА

КОЗМЕТИЧКИ ТЕХНИЧАР

Трајање четири године

Козметички техничар је оспособљен за

обављање терапијско-естетске процедуре

коже лица, тела, косе и ноктију. Изводи

декорацију и козметотерапијске процедуре,

помаже при избору козметичких препарата за

негу, терапију и декорацију.

САНИТАРНО ЕКОЛОШКИ ТЕХНИЧАР

Трајање четири године

Санитарно еколошки техничар

је смер на коме ученици стичу

адекватно знање које

примењују на пословима

који се тичу очувања здравља

људи и средине. По стицању

звања еколошки техничар

може радити у заводима за

јавно здравље, лабораторијама

или хигијенско-епидемиолошкој

служби, у индустрији

и санитарној инспекцији.

ЗДРАВСТВЕНИ НЕГОВАТЕЉ

Трајање три године

Здравствени неговатељ је оспособљен

за спровођење хигијене и исхране болесника

и функционално зависних особа у кући,

здравственим и социјалним установама,

праћење здравственог стања и промена код

болесника и пружање прве помоћи

МАСЕР

Трајање три године

По завршетку школовања масер је

оспособљен за спровођење свих врста

мануелне масаже (шаицу, рефлексотерапија,

антицелулитна масажа. . . ) и апаратурне

масаже (подводна, вибрациона, ултразвучна)

20



ШКОЛА
М
ОДЕ И ЛЕП

ОТ
Е

ЗАШТО ЈЕ ДОБРО

ДА УПИШЕТЕ БАШ ОВУ ШКОЛУ

•Бићете оспособљени за самостални рад

•Радићете на савременим апаратима најновије

технике и методе естетске неге

•Бићете оспособљени да доносите пословне одлуке

примерене савременим тржишним захтевима

•Успешно ћете извршавати и послове менаџера као

ангажована стручна лица у професији

•Као предузетници водићете ефикасне сопствене

салоне

Сваке године организујемо бројна такмичења

текстилаца, фризера, педикира-маникира како у

школи тако и на нивоу Републике, а најуспешније

награђујемо






