Обавештење за новинаре
ЧЕТВРТИ САЈАМ ОБРАЗОВАЊА
Време је да основци, односно мали матуранти донесу прву самосталну одлуку у свом
животу, одлуку која може да одреди будући живот. У коју школу се уписати? Знам да
сте гледали сајтове школа, причали са рођацима, пријатељима, родитељима и
разредним старешинама. Већина је још увек неодлучна. Данас имате прилику да
разгледате 25 штандова школа које представљају свој програм, смерове и ваншколске
активности, као и проходност за више и високо образовање. Циљ овог Сајма је да вам
помогне у одлучивању, кроз разговор и питања која вас интересују како би храбро и
самоуверено донели одлуку и кренули у свет одраслих. Општина Врачар ће вам увек
пружити подршку да будете међу најбољима у знању, вештинама и будућој струци, јер
само знање у 21. веку омогућава да будете равноправни са грађанима других
европских земаља - истакла је чланица Већа Мирјана Хрваћанин која је отворила
Четврти сајам образовања за основце у општини Врачар.
Координатор врачарске Канцеларије за младе Александар Ђукановић је рекао да је
овогодишњи Сајам четврти пут организован на иницијативу Канцеларије и да су се све
средње школе радо одазвале позиву. Идеја за иницијативу им је била да се ученици
информишу о избору школе и занимањима, како би планирали каријеру према својим
могућностима и способностима.
„Драго ми је да је општина Врачар организовала Сајам образовања, јер ми он пружа
прилику да на једном месту прикупим све информације о наставним програмима школа
и тако лакше одлучим коју ћу уписати. Посебно ми је значајно што сам имао прилику да
разговарам и са момцима и девојкама који већ похађају средње школе, јер су ми они
пренели своја искуства и утиске о школи“, истакао је ученик основне школе „Светозар
Марковић“ Вељко Цветковић.
Сајам су организовано посетили ученици осмог разреда свих основних школа на
Врачару.
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