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Дневни ред: 
 
1. Посећеност додатних и допунских часова; анализа рада и посећеност ученика 
2. Анкетирање ученика у вези са наставом природних наука и технике 
3. Текућа питања 
 
 
1. Постоје велике разлике између посећености додатне и допунске наставе. Иако је 

допунска настава веома важан облик наставе за ученике који имају проблема у учењу 
природних и техничких наука, посећеност је веома слаба. Чињеница је да су ученици 
веома оптерећени ван школе, многи од њих редовно тренирају неки спорт, често и у 
вечерњим часовима, а неки похађају и музичку школу или су чланови школског или 
неког другог хора. Изгледа да деци остаје мало времена за игру. Јасно је да њихови 
наставници имају разумевања, али је веома важно да се додатна, допунска настава, као 
и слободне активности редовно одржавају. Школа учествује и у многим школским, 
локалним и међународним пројектима, па се и на тај начин настоји да се деца 
заинтересују. Први резултати су већ евидентирани. 

2. Анкета у вези са квалитетом наставе из природних наука и технике је обављена 
углавном усмено, у виду интервјуа са ученицима. Добијене су неке вредне 
информације, али су неке већ и познате од раније из сличних разговора. Ученици дају 
предност практичним и креативним активностима у односу на рецептивне и 
репродуктивне. Допадају им се микроскопирање, огледи, као и теренски рад и израда 
различитих макета и употребних предмета из техничког образовања. Ученици би 
волели да посећују и установе ван школе, али то чланови већа нису схватили 
преозбиљно, јер су ученици на првом месту наводили дискотеку. Диско је место где 
деца могу да се опусте и лепо друже, што даје одређену релевантност, али нема 
едукативан карактер. Договорено је да се деци приближе установе едукативног 
карактера попут Ботаничке баште или Сајма хортикултуре. 

3. Направљена је прва верзија еколошког теста дата у прилогу овом записнику. У изради 
су учествовали Зденка Јаношев (питања у вези са географијом), Дејан Бошковић 
(биологијом и хемијом) и Звонко Станковић (физиком и техничким образовањем). 
Изради теста су се придружили и математичари са Љиљом Рајичић као руководиоцем и 
координатором. 
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