
 
 

                          ИЗВЕШТАЈ О СТУДИЈСКОМ ПУТОВАЊУ У СЛОВЕНИЈУ 
 
 

 
                                         Љубљана – 12.новембар 2014.год. 
Земунска гимназија, као школа која је традиционално усмерена  на квалитетно образовање 
али и усавршавање како у локалним, тако и у међународним оквирима,  је  у школској 
2014. години на челу са директором М. Бјелановићем, проф. психологије Б. Димитријевић 
и проф. социологије Ј.С. Брзаковић конципирала пројекат под називом „Сусрети 
гимназија Европа- истраживањем до боље наставе“. Овај пројекат има за циљ 
унапређивање квалитета наставе и стицање знања и вештина кроз примере добре праксе у 
међународним оквирима. Пројектом је предвиђена сарадња са следећим школама: 
Гимназија Шкофја Лока (Словенија); Гимназија Јован Дучић – Требиње (Република 
Српска); Српска гимназија Никола Тесла (Мађарска); Гимназија Доситеј Обрадовић – 
Темишвар  (Румунија); једна гимназија из Италије и једна из Словачке. Представници 
наведених школа ће бити гости Земунске гимназије крајем марта 2015.године како је 
предвиђено пројектним активностима. 
Једна од партнерских шлола – Гимназија Шкофја Лока нас је тим поводом позвала да 
заједно са ученицима будемо њихови гости, од суботе 8. новембра до среде 12. новембра 
2014. године, па  смо са 30 најбољих ученика I,II и III године отпутовали у Словенију. 
Ученици су ишли у пратњи заменице директора М. Ивановић, проф. Д.Јањушевић и проф. 
Ј. С. Брзаковић. Програм који нам је приреређен у Гимназији Шкофја Лока био је 



 
 

едукативно – рекреативног карактера. Били смо у прилици да се упознамо са 
организацијом наставе, програмом и методама школе која фунционише по европским 
стандардима образовања.  Ученици су, поред радионица које су имале за циљ упознавање 
са културно – историјским наслеђем Шкофја Локе, учествовали и у математичко – 
логичким радионицама које су организовали професори математике. 
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У уторак 11. новембра 2014. имали смо организовани пријем код градоначелника Шкофја 
Локе  М. Јесе, пријем је био више него срдачан, а градоначелник је истакао да је ово прва 
посета неке школе  из Србије Шкофја Локи од распада СФРЈ.  
 

 
 
 
 Поред упознавања са радом ове еминентне гимназије наши домаћини су нам омогућили и 
упознавање са културно- историјским знаменитостима Шкофја Локе, као и упознавање с 
природним лепотама Словеније кроз излет на Блед, обилазак Постојнске јаме, приморског 
градића Пиран, као и посету Љубљани при повратку у Србију. 
 
 
 
 



 
 

 
 
 
Професори Земунске гимназије су са директором (Ј.Болотај)  и професорима Гимназије 
Шкофја Лока  имали неколико састанака на тему образовања, проблема и изазова 
гимназијског образовања. Том приликом смо установили правце будуће сарадње како на 
пројекту  „Сусрети гимназија Европа- истраживањем до боље наставе“, тако и 
међусобним ученичким разменама и другим облицима сарадње. Такође,  организован  је и 
састанак са равнатељицом проф.Н. Почкар о раду на  образовним пројектима ЕУ. 
 
 
 
 
 
                                                                            проф. социологије Ј. Станојевић Брзаковић 


