
У посети Војној академији

У свакодневном животу суочавамо се са важношћу избора и доношења
одлука које ће нас усмерити, изградити и развити нашу личност. Највећи изазови,
свакако јесу одлуке које са собом доносе и највеће промене. Једна од њих је и
избор праве школе и даљег школовања. Тим за професионалну орјентацију
ученика и Тим за промоцију школе раде на успостављању и јачању партнерства са
средњим школама.

Како бисмо својим ученицима помогли да развију способности да донесу
промишљену и ваљану одлуку о избору школе, успоставили смо партнерски однос
са војним школама, Војном Гимназијом и Средњом стручном војном школом као и
Војном академијом и на позив начелника др Срђана Благојевића, посетили смо
Војну академију. За овај обилазак, након спознавања сопствених капацитета,
способности, интересовања и склоности, пријавило се 28 ученика наше школе који
су били у пратњи помоћнице директора Оливере Кошанин и наставника физичког
и здравственог васпитања Срђана Крсмановића. На почетку наше посете обратили
су нам се начелник др Срђан Благојевић и командант касарне потпуковник
Далибор Новковић, а затим су нам представници средњих војних школа, приказали
промо филмове и упознали са занимањима и могућностима школовања. У свом
обраћању начелник Војне академије изразио је велико задовољство због наше
посете, нагласивши да су наши ученици, омладина, будућност и војничког позива и
целе наше државе.



Наши домаћини, припремили су богат програм активности и убрзо смо
започели обилазак Спомен собе и кабинета за наставу како би наши ученици
имали прилику за реалан сусрет са представницима официрског позива, како би
могли да поставе питања и употпуне своју слику о програмима, као и информације
о профилима. Имали смо прилику да се упознамо са опремом, возилима,
историјом, спортским активностима на академији, као и да испробамо нека од
наставних средстава. Посету смо завршили ручком у војној кантини и пуни утисака
након сјајно проведеног дана и бројних активности које смо имали, захвалили се
домаћинима на сјајно организованој презентацији. Још једном изражавамо велику
захвалност Војној академији и нашим партнерима са жељом да ову сарадњу
стално  унапређујемо и јачамо.








