Представници Ученичког парламента Гимназије „Танасије Пејатовић“ су, 3.10.2018.
године, у просторијама Општине Жабљак, присуствовали су презентацији истраживања
„Корупција у образовном систему“
Завод за школство је у оквиру Акционог плана програма приступања Црне Горе Европској
унији за 23. и 24. поглавље био у обавези да реализује активности у области корупције у
образовању. Једна од кључних активности подразумијева реализацију истраживања са
ученицима основне и средње школе. Истраживање је обављено у 17 општина у Црној
Гори , у 47 школа, од чега 28 основних и 19 средњих школа. Истраживањем је обухваћено
1702 ученика, од којих је



983 ученика основне
719 ученика средње школе.

Анкетирање ученика је обављено током маја 2018. године. Истраживањем је испитано
мишљење ученика о томе колико су информисани/е о темама које се тичу мита, корупције,
подмићивања и слично; ко су им најчешће извори информација о корупцији; каква је
улога школе у информисању ученика о корупцији; колико су способни да препознају
корупцију у свом окружењу; колико је по њиховом мишљењу корупција заступљена у
друштву, и у образовању; у којим ситуацијама је корупција заступљена у образовању;
колико је корупција заступљена у њиховој школи; колико су спремни да пријаве
корупцију, и у коме би је пријавили; колико су спремни да и сами учествују у
коруптивним радњама и у којој мјери је заступљена пракса одражавања приватних часова
у школама.
Након спроведеног истраживања Завод за школство планира да у октобру реализује
савјетовање са представницима ученичких парламената свих основних и средњих школа и
наставницима који координирају њиховим радом. Након савјетовања школе су у обавези
да реализују одређене активности са ученицима са циљем подизања свијести о појави
корупције у образовању и уопште, као и о одупирању изазовима које корупција са собом
носи.
Резултате истраживања представио је Радуле Нововић, представник Завода за школство.
Из наше школе присуствовали су: професорица Адиса Малагић, предсједник Ученичког
парламента Павле Џуверовић, замјеница предсједника Ученичког парламента Василија
Табаш и секретарка Ученичког парламента Марија Ђуровић
Џуверовић Павле, III-2

