
УМРЕЖАВАЊЕ ШКОЛА У КРУШЕВЦУ 

Отишли смо корак даље у побољшању квалитета образовног процеса и поносни смо на тај 

успех. У четвртак, 3.3.2022. године, представници наше школе: Светлана Милутиновић, 

директор, Јасна Глушац, наставница историје, Татјана Крсмановић, учитељица, Бојана 

Данчула Дејановић, наставница српског језика и шест ученица, чланова калиграфске 

секције, посетили су Основну школу „Драгомир Марковић“ у Крушевцу. Циљ стручне 

посете је био умрежавање школа и промоција примера добре праксе. Када се предано и 

одговорно ради, резултати су неминовни, али ти резултати имају смисла само ако 

продукти тог рада „оживе“, ако се преносе, ако их ученици својим идејама надограђују. 

Умрежавањ ешкола је начин да се то догоди. Поред примера добре праксе, циљ 

умрежавања је и дружење, склапање пријатељстава, упознавање различитих обичаја и 

културе места која се спајају ученичким радом. 

Рад калиграфске секције постаје један од печата наше школе. Поносни смо на предани рад 

наших младих калиграфа, на њихове идеје и на изванредне радове. Показали смо 

другарима из Крушевца шта све радимо, колико умемо и како у том раду уживамо. Саша 

Јевтић, директор Основне школе „Драгомир Марковић“, организовао је радионицу на 

којој су наши ученици својим другарима из Крушевца показали почетне калиграфске 

покрете, упознали их са свим што раде на секцији, а што је најважније, заинтригирали су 

их и заинтересовали за даљи рад и истраживање у овој области. Први радови, који су 

настали на овој радионици, понос су наших ментора и одличних крушевачких ђака. 

Поред домаћина из Крушевца, упознали смо се и са њиховим гостима из Новог Сада. 

Представници Основне школе „Јован Поповић“, представили су рад своје ученичке 

задруге. Много тога заједничког има у нашим радовима, а сигурна веза је жеља да се 

повежемо и тако надоградимо идеје. Обишли смо школу и од директора сазнали чиме се 

све баве ученици и колектив. Директори су разменили искуства из области управљања, 

колеге су пренеле једни другима занимљивости свог рада, ученици су сазнали шта је у 

којој школи најзанимљивије, а сви заједно уживали смо у дружењу. 

Поред школских активности, домаћини су организовали разгледање града и упознавање са 

свим значајним установама, споменицима и културним садржајима града. Кућа Симића, 

Градска кућа са фантастичном мозаик салом, музеј, црква Лазарица, парохијски дом, 

крушевачко позориште и битни градски локалитети, били су одредишта која смо обишли. 

Не само да смо уживали у обиласку, него смо и много тога научили, јер су домаћини 

организовали стручна предавања у свакој установи. 

Нашим ученицима, а и нама, чак је и ручак био занимљив. Директор је целу посету 

организовао као школску стручну активност, па нам је ручак послужен у мензи Ученичког 

дома, што је био прави доживљај за наше ученике. Први пут су искусили делића 

атмосфере једног српског интерната. 



Из Крушевца смо понели најлепше поклоне: нова знања, нове вештине, идеје, сковане 

планове и дивне успомене. Обећали смо једни другима да је ово почетак, да ћемо 

наставити путем повезивања и умрежавања, да ћемо тако показати својим примером да 

љубав према деци и њиховом напретку превазилази све тешкоће. Наш задатак је најлакши, 

само треба деци дати прилику, тежи део ће они сами урадити, јер њих покреће младост, 

креативност, идеал и покрет пун енергије. Осмех, загрљај и чврст сти сак руке на крају 

дана јасни су путокази да идемо у добром смеру. 

 

Бојана Данчула Дејановић, 

наставник српског језика и књижевности 


