
ИЗВЕШТАЈ

о трећојмобилностиу оквируЕрасмус+ пројекта

„Мојерукесуогледаломојекултуре“

Београд, РепубликаСрбија





•У периоду 21 - 31.3.2022.г. одржан је трећи 
састанак у оквиру пројекта "Моје руке су 
огледало моје културе". Наша школа била је 
домаћин партнерима из Турске, Грчке, 
Италије и Северне Македоније.

• Гости су у 

Београд  

допутовали у 

понедељак  

21.3.2022.г. и 

сместили се у 

хотел "Нобел" у 

близини школе.



У уторак 22.3.2022.г. уприличен је дочек  

гостију у канцеларији директора, а потом и 

добродошлица у свечаној сали где су имали 

прилику да погледају видео презентацију 

наше школе.

Свечани ручак је организован у ресторану 

"Валтер".



У културној тури посетили смо Храм Светог 

Саве у пратњи вероучитељице Дијане 

Вуковић, а након тога прошетали Кнез 

Михаиловом улицом, Калемегданом и 

посетили Војни музеј.





• У среду 23.3.2022.г. обишли смо средњу школу и 
присуствовали часовима редовне наставе физике 
и математике. Потом и  радионице за практичну 
наставу - кројачки и фризерски салон, графички 
студио и кабинет за ликовну културу. У свакој од 
њих гости су добили пригодан поклон (рад ученика 
и наставника) - срца, керамичке огрлице, декупаж 
оклагијe и ваучере за фризирање.





• У културној тури посетили смо Цркву Светог Марка

и Руску цркву у пратњи вероучитељице Дијане

Вуковић, а потом и Музеј илузија.



• Директорка Лепосава Петровић гостовала је у 

јутарњем програму "Јутро са Сањом" на 

телевизији Студио Б и говорила о учешћу школе у 

бројним пројектима.



• У четвртак 24.3.2022.г. посетили смо часове 

старијих разреда основне школе ( IV, V, VI разред), 

обишли логопедски, аудиолошки и кабинет за 

слушне и говорне вежбе, салу за физичко и 

здравствено васпитање и упознали се са радом 

психолога и социјалног радника школе.





• Културна тура била је намењена посети Конаку 

Кнегиње Љубице, Саборној цркви и Етнографском 

музеју.



• У петак 25.3.2022.г. нашу школу је посетио 

Министар просвете, науке и технолошког развоја 

Бранко Ружић. Присуствовао је приредби коју су 

приредили чланови ритмичко - фолклорне секције 

и упознао се са учешћем  школе у бројним 

пројектима. Поздравио је наше партнере и пожелео 

им пријатан боравак у Београду.







• У послеподневним часовима обишли смо Бајракли 

џамију и Народни музеј.



• Излет у Нови Сад реализован је у суботу 

26.3.2022.г.

• Посетили смо Школу за основно и средње 

образовање "Милан Петровић", где нас је љубазно 

дочекала директорка Виолета Страхињевић и 

упознала са радом школе и бројним радионицама 

за производњу.





• После шетње градом, отишли смо на 

Петроварадинску тврђаву, а онда и у Сремске 

Карловце.



• Недеља 27.3.2022.г. била је предвиђена за слободне 

активности, што су гости искористили да посете 

Авалу и Аду циганлију.

• У понедељак 28.3.2022.г. обишли смо млађу и 

припремно предшколску групу, кабинете за рану 

интервенцију и музичке стимулације, сензорну собу и 

присуствовали часовима редовне наставе млађих 

разреда основне школе ( I i II разред).





• У пратњи директорке наше школе Лепосаве Петровић 

са гостима из Турске, Грчке, Северне Македоније и 

Италије посетили смо ГО Савски венац. 

• Поздравили су нас председник  скупштине ГО Савски 

венац Страхиња Кукић, члан већа  ГО СВ Владимир 

Павловић и заменик начелнице управе ГО СВ 

Владимир Јовановић.

• Директорка је истакла квалитет и важност добре 

сарадње школе са општином. Представници општине  

изразили су задовољство што је школа са Савског 

венца домаћин оваквог скупа и госте упознали са 

активностима општине усмереним на побољшање 

услова у школама на њеној  територији. 





• Обишли смо Музеј Николе Тесле, а потом 

направили кратак предах у кафићу "Звуци срца" у 

коме раде особе са сметњама у развоју и упознали 

се са радом креативне радионице и продавнице 

"Срцотворница".



• Након тога, упутили смо се у Земун, прошетали 

кејом и обишли кулу Гардош.



• У уторак 29.3.2022.г. посетили смо ученички дом, а 

након тога у пратњи наше директорке и Факултет 

за специјалну едукацију и рехабилитацију. 

Уприличен је пријем код декана факултета  Проф. 

др Марине Шестић и обилазак сала за предавања.



• У културној тури посетили смо зоолошки врт.



• У среду 30.3.2022.г. наше колеге Влада и Славенка 

презентовали су приче о својим животима 

(одрастању, школовању, запослењу).

• Грчки тим је приказао своје приче за превођење на 

националне знаковне језике школа учесница у 

пројекта.



• Уприличена је свечана додела сертификата и 

пригодних поклона.

• Предали смо заставу "MirroCul" пројекта тиму из 

Грчке која је домаћин следећег састанка у Солуну у 

периоду  2 - 12. маја 2022.г.



• У вечерњим  часовима организована је свечана 

вечера у Скадарлији у ресторану "Два  јелена".


