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Овде се школују
за рад
Мирослав Стрниша, најбољи
студент, учи за пословног
информатичара у свом
граду, где има све услове да
постане цењени ИТ стручњак

и пословне инфкрматичаре у свом граду. После
средње школе он је паузирао годину дана, а када
је чуо да се у Сремској Митровици отворио овај
смер, сматрао је то за себе идаелном приликом
да студира.
- Био сам од почетка мотивисан, учио сам доста, све сам задатке уредно обављао на време и
нисам имао тешкоћа око оцена. То говори и висока просечна оцена – коментарише Стрниша и
најављује да ће вероватно да настави студије,
посебно ако се, како се планира, отворе мастер
студије.
Студенти, прича даље Мирослав Стрниша,
Директорка школе др Гордана Мијаиловић
имају професоре који помажу да обављају практуденти Високе школе струковних студија за су, да уче практично ,да примењују градиво са
васпитаче и пословне информатичаре “Сир- предавања. То их мотивише да уче још више, а у
мијум” у Сремској Митровици чланови су Сту- свему томе учествује и њихов ментор др Здравко
дентске конференција високих школа струковних Иванковић. Уз добру праксу млади, када заврше
студија Србије, а ова организација је основана студије, моћи ће лакше да нађу посао.
ради остваривања заједничких интереса студеМирослав Стрниша се спрема да буде програната као партнера у процесу високог образовања мер, да решава проблеме да прави програме тии подстрека ка том достигнућу. Једна од активно- па електронске писарнице, да ради много тога из
сти ове организације била је и недавна свеча- ИТ сектора, али и ради: већ шест година бави се
ност на којој су награђени најбољи студенти свих сервисом рачунара, а драгоцену помоћ у томе му
високих струковних школа у Србији. Митровачку пружа стечено знање из школе.
Високу струковну школу представљао је најбо- Мирослав није само добар студент. Он мнољу студент Мирослав Стрниша са друге године го мотивише друге студенте да раде, па је и са те
студијског програма пословни инстране изузетно значајан за колеформатичар. Његов просек оцена
ге и школу. Школа и професори се
током студија је 9,92. Уз најбољег
труде да студентима предају оно
студента на свечаности су били
што им треба за практично знање
професор др Здравко Иванковић
јер као струковна школа, настојии директорка школе др Гордана
мо да их усмеримо да лакше нађу
Мијаиловић.
посао. Склопили смо сарадњу са
- Критеријум за избор најбољег
Канцеларијом за младе тако да ту
студента била је остварена просечмогу да раде и вежбају ван школе
на оцена у чему над осталим дои додатно унапређују знања – кобрим студентима предњачи Мироментарише професор Иванковић.
слав Стрниша, студент друге годиДиректорка Мијаиловић подне студијског програма пословни
сећа да млади за пословног ининформатичар – каже др Гордана
форматичара у овој сремскомиМијаиловић.
тровачкој високој школи могу да
Мирослав Стрниша се није
се школују од 2013. године. Да је
случајно уписао у Високу школу
Здравко Иванковић,
то смер био пун погодак и да је
струковних студија за васпитаче
професор
све привлачнији младима и при-

Мирослав Стрниша

вреди, говори податак да је прошле године било
за четвртину више заинтересованих него уписаних студената. Због тога су за нови уписни рок
тражили дозволу да уместо 30 упишу 50 студената на смеру.
Ова висока струковна школа планира да уведе
мастер студије у догледно време, али и да шири
сарадњу са привредом и уопште организацијама

које могу да помогну младима да лакше стичу
практична знања и запосле се.
Има и других планова о којима ће се ускоро
више говорити, а суштина им је да би Сремска
Митровица могла да, можда ,постане препознатљива на ИТ мапи државе.
С. Ђаковић – М. Милеуснић
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На додели награда у Београду

ʅɾʈɶʂʄʍɾʈɶʄʌɻtДа ли родитељи треба да се мешају у дечје свађе?
Aлександар Милошевић, Рума

Душанка Николић, Шид

Јован Ранков, Војка

- Чињеница је да
то чине, а да ли
треба зависи од
неколико фактора, пре свега од
степена свађе.
Мешали се или
не, треба увек да
воде рачуна шта
су њихова деца у тој свађи радила, јер
за све је потребно двоје.

-Ја имам и кћерку
и сина и не мешам се у њихове
проблеме, тако
да мислим да се
ни они не би требали мешати у
свађе своје деце.
Јер, свађе буду и
прођу, а кад се замериш, после се тешко измирити.

- Не треба се мешати, то су дечја
посла. Они се
играју, па се мало посвађају, па
помире и опет се
друже и играју.
Ако баш претерају, треба да
родитељи поразговарају са њима.

Ивана Петревска,
Сремска Митровица
- Не треба родитељи да се мешају у дечије свађе,
јер деца сама
треба да разреше
проблем који је
настао, да схвате
разлог како до
сличног не би
касније долазило.

Мирослав Пучијашевић, Инђија
- Некада су дечије
свађе почињале
и завршавале се у
истом дану. Данас
су и деца другачија, а родитељи
морају да поведу
рачуна како не би
дошло до насиља
што није редак
случај.

