Тематски дан у Гимназији
Наставни процес је врло сложен и зависи од много фактора.
Требало би га заснивати на примени информационих технологија,
активним методама и разноврсним облицима рада који ће
заинтересовати ученике и бити у складу с њиховим развојним
могућностима и стварати услове да сваки ученик буде успешан у
границама својих могућности.
У среду, 26. октобра 2016. године група професора је дала свој
допринос унапређењу квалитета и ефикасности наставног процеса и
применила све горе наведено. У III3 одељењу је организован
Тематски дан, а тема је била „ Хуманизам и ренесанса“. По
Наставном плану и програму овај период у четворогодишњем
школовању није временски усклађен по предметима, стога смо
покушали да га ученици сагледају кроз различите области, тј.
наставне предмете како би лакше повезали садржаје везане за
период хуманизма и ренесансе. Наставни предмети кроз чије
садржаје смо обухватили овај период су: историја, ликовна култура,
српски језик и књижевност, енглески језик и физика.

Тог дана ученици су боравили у једној учионици у којој се
слушала ренесансна музика док су се реализовале одређене
активности. Паузе су прављене не по распореду часова, већ по
завршетку тематских целина. Временски, тај дан имали су шест
часова.

На крају, ученици су били у прилици да евалуирају Тематски
дан. Анализа евалуације показује да се већина ученика изјаснила да
овакав начин рада доприноси лакшем усвајању градива и
повезивању садржаја из различитих области, да утиче на повећање
мотивације за рад и доприноси већој активности ученика на часу.
Посебно им се допала позитивна атмосфера која се осетила током
целог дана. Ученици би волели да се овакав начин рада чешће
примењује. Највећи број њих су тог дана из школе отишли
задовољни.

Реализатори овог Тематског дана су били: професори Зоран
Младеновић, Мила Крстић Красуљак, Марина Антић, Ивана Кох
Јербић , Душан Мишковић, Весна Мажибрада, педагог и ученици
III3 одељења. Свој допринос избором музике дала је проф. Марија
Стошић.
Сигурни смо да ће оваквих дана бити све више у нашој
Школи.

Сомбор, 31. 10. 2016.
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