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Дневник  путовања у Португал 

Пише: Весна Жакула-Јовановић 

Период мобилности 21-30.10.2018. 

1. дан, недеља - 21.10.2018. 

21.10.2018. започело је путовање Тима мобилности у Португал. Састанак чланова Тима 

на аеродрому „Никола Тесла“ био је у 5:30 h. Лет је био у предвиђеном термину  

у 6:50 h са преседањем у Бечу. Због промене термина лета Беч - Лисабон  имали смо 

додатна два сата чекања. Искористили смо ову паузу да поново анализирамо начин 

трансфера од Лисабона до нашег одредишта у Пенишију. Место је удаљено око 100 км 

од Лисабона и постојала је могућност коришћења метроа уз преседање и потом аутобус 

до Пенишија, или аеродромски трансфер. Због померања лета сложили смо се да је 

боља варијанта коришћења аеродромског трансфера. Лет Беч - Лисабон је протекао у 

најбољем реду уз могућност повременог уживања у пределима изнад којих смо летели. 

Сунчано време у Лисабону је учинило да се одмах заљубимо у Португал. Возач таксија 

нас је фасцинирао својом професионалношћу, знањем енглеског језика и начином како 

је одговарао на наша питања. Све време смо путовали модерним аутопутем уживајући у 

пределима типичним за Медитеран. Избор смештаја у Пенишију је био на предлог 

нашег партнера Мануела. У току читавог  боравка смо му били захвални на томе јер се 

у свему показао идеалним. Иако смо већ били доста уморни нисмо могли да не 

пропустимо вечерњу шетњу кроз Пениши.  

О месту смо већ имали доста информација са интернета, али ходање по калдрмисаним 

уличицама, мирис мора, крици галебова су нешто што се не заборавља. Некада острво, 

вештачким путем претворено у полуострво (отуда и назив места) је скоро са свих 

страна окружено водом, са зидинама огромне тврђаве о које ударају таласи океана. 

Улице су биле скоро пусте осим ресторана и кафића. Сели смо у мањи ресторан да 

вечерамо, разменимо утиске и договоримо се око  сатнице за сутрашњи дан кад ће 

почети наша активност везана за пројекат на коме смо радили. 
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 2. дан, понедељак -22.10.2018. 

У 9:30 h смо стигли у школу Agrupamento de Escolas D.Luis de Ataide. Дочекао нас је 

социјални радник Мануел Луис са којим смо успоставили контакт на платформи 

е - Тwinning. Марија Лукић је са њим водила интезивну преписку од јануара 2017. 

године. Помагао нам је све време, давао многе инструкције, усаглашавали смо заједно 

план активности, препоручио нам је смештај у Пенишију тако да је Мануел уживао 

наше пуно поверење и пре него што смо га лично упознали. Мануел нас је упознао са 

неколико наставника и директором школе који ће нам бити домаћини током дана:  

Ана Естевес– професор историје 

Кристина Лацерда– професор енглеског језика 

Фатима Серано– професор физике 

Паула Сантос– професор португалског језика 

Моника Алмеида– професор биологије 

Рикардо Силва – професор информатике 

Ана Кристина Франко – наставник за децу са посебним потребама 

Руи Мануел – директор 

Предали смо симболичне поклоне у знак захвалности за дотадашњу и вере у будућу 

сарадњу са домаћинима који су нас срдачно дочекали, на такорећи српски начин, уз 

пољупце. Беџеви са сличицама деце у португалској и српској ношњи које смо 

припремили пре поласка су нам постали заштитни знак током свих дана боравка. 

Након што смо се међусобно представили и упознали, разменили смо укратко 

информације о школама у којима радимо. 

Мануел нас је упознао са процедуром бирања ђачког руководства која се управо 

дешавала током наше посете. Пошто је он доста ангажован и у тим активностима  рекао 

нам је да ће можда бити малих измена  у активностима везаних за термине. 

Добили смо најважније информације везане за школу: 

Основно образовање траје 9 разреда који су подељени у три циклуса: 

     Први циклус од 1. – 4. разреда       -   elementary school 

     Други циклус 5. и 6. разред                                                                                                           

     Трећи циклус од 7. – 9. разреда           basic school 

 

Ђаци су у школи од 8 до 17 часова. 

Часови се одржавају као блок часови по 90 минута. 

Мали одмори између блок часова су по 10 минута. 
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 Након сваког циклуса полажу се тестови из португалског језика и математике 

(30% закључне оцене из предмета). 

 Школовање је обавезно до 18 година живота.  

  Ђаци који понављају разред или не желе да похађају средњу школу остају у 

основној све до навршених 18 година. За њих се организује практична настава 

(занати). У овој школи је заступљен курс кулинарства. 

  Постоји могућност завршавања специјализованих стручних школа у трајању од 

две године након чега је могућ и наставак школовања на факултету.   

              

На државном нивоу је прописана Лична свеска ђака. Поред рубрике за оцене, садржи 

списак предметних наставника, део за дописивање са родитељем, правдање 

изостанака... 

У току получасовне паузе за ужину боравили смо у просторији где се одвијају разне 

практичне активности за децу са потешкоћама. У зависности од степена ометености у 

развоју, ова деца понекад бораве на настави са осталим ђацима, али се највише са њима 

ради индивидуално унутар школе. Већина активности је усмерена на рад са рукама. 

У наредна 2 сата домаћини су нас детаљно упознали са целокупним  школским 

амбијентом: кабинети, фискултурне сале, зборнице, библиотека, канцеларија 

директора, рачуноводство, секретаријат, књижара (за коју су нагласили да су све цене 

ниже него у граду). Мануел нам је у свом кабинету причао о пројекту „Октопод“ којег 

је иницирао и на коме ради њихова школа. Пројекат „Октопод“ има за циљ 

препознавање, развој, и каналисање личних емоција код деце које су добрим 

делом непрепознате и неразвијене због услова савременог живота и претеране 

конзумације дигиталних средстава.  Наредних дана смо се често сусретали са 

наставницима и ђацима који су укључени у овај пројекат. Током обиласка смо се 

упознали са још доста чланова колектива и видели да су сви већ информисани о нашој 

посети. 

Највише нас је импресионирала библиотека школе. Сазнали смо да је стално у 

функцији на разне начине. Ако ученици губе час због спречености наставника други, 

задужен наставник ће имати са њима час у библиотеци. Кажњен ученик се такође шаље 

у библиотеку где са њим ради у то време дежурни наставник. Разне слободне 

активности се дешавају у библиотеци. 

Пренели су нам да су се родитељи ангажовали да штампају похвале за награђене 

ученике у „Недељи поезије“. 

После ручка кренули смо у обилазак Пенишија. Домаћини су нас поделили у неколико 

аутомобила и кренули смо у упознавање његових чувених плажа. Некад мало рибарско 

место данас постаје све познатије по идеалним условима за сурфовање посебно због 

цевних таласа. Плаже су се ређале, свака прелепа на свој начин. Неке су биле потпуно 

дивље, застрашујуће због кршевитости, друге су биле фасцинантне по пећинским 

облицима, испред неких су се у мору пружала вајарска дела природе. На свакој плажи 

смо излазили из кола покушавајући да нешто од тога овековечимо сликањем. Код 

последње пешчане плаже, према препоруци наших португалских колега, отишли смо у 

популарни ресторан да пробамо рибље специјалитете. Тако смо имали прилику да 

дегустирамо разна јела уз подробна објашњења како се и са чим конзумирају.  
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Припрема поклона    Портирница на улазу школе 

 

 

 

 

 

Ужина 
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3. дан, уторак – 23.10.2018. 

 

У оквиру основне школе постоји више објеката који се налазе на различитим 

локацијама у зависности од узрасне доби деце. 

Предшколско и одељења до 4. разреда су у засебним зградама. У главној згради су ђаци 

од 5. – 9. разреда  

За овај дан смо имали предвиђену посету вртићу и основној школи до четвртог разреда. 

Мануел Луис нас је упознао са свим колегама које раде у овој установи. Деца у вртићу 

носе симпатичне разнобојне кецеље и одмах смо уочили да има доста деце са 

различитих меридијана. Мануел нам је рекао да се већина деце релативно брзо 

привикла на нову средину, или на учење португалског језика, мада код пар деце постоји 

језичка баријера.  Школа се ослања на кварт где живе породице са лошијим социјалним 

статусом. Вртићи су доста скромни, али са пуно дечијих радова што ствара једну топлу 

атмосферу. Васпитач има и свог асистента који му помаже у раду.  

На појединим часовима смо на табли  исписивали цртице, а деца је требало уз погађање 

слова да дођу до решења из које земље долазимо. Причали смо са њима на енглеском  и 

одговарали на њихова питања. Посматрали смо како се кроз дечију игру и рад  стално 

ради на њиховој социјализацији. 

 

 
Посета школе 

 

У послеподневним сатима обишли смо Обидос, прелепи градић у области Леириа. 

Место је познато под називом Краљичино село пошто је у прошлости било омиљени 

венчани дар португалских краљева својим супругама.  На улазу у градић је капија 

Порта да Вила. 
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Место изгледа бајковито. Уличице су уске, поплочане каменом, низ старе кућице бело 

окречене спушта се бујно зеленило и цвеће. Опасано је средњовековним зидинама са 

којих се пружа предиван поглед на град и околне винограде. На централном тргу је  

црква Санта Мариа и музеј. 

Дуж улице су начичкани бројни кафићи, сувенирнице и галерије. У излозима су 

традиционалне португалске украсне плочице, петлићи, осликане чаше, производи од 

плуте...  

Гиња де Обидос је вишња која се производи у округу Обидос. На бројним штандовима 

продаје се слатко алкохолно пиће са овом вишњом које се служи у малим чоколадним 

чашама. Уживали смо у двосатној шетњи местом које је у сваком погледу јединствено.  
 

 

    

       

   

       

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. дан, среда – 24.10.2018. 

 

Присуствовали смо часовима колега исте струке. Упознала сам се колегиницом 

Изабелом Родригез и присуствовала часу где је била наставна јединица „Индустријска 

револуција“. У Србији је ова јединица планирана за 6.разред, код њих се изводи у 
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9.разреду. Осим ове разлике остало је доста слично: опремљеност кабинета, 

презентовање садржаја, ангажованост ученика. 

На почетку часа сам разговарала са ђацима, одговарала на њихова питања о Србији, 

Београду, младима. Нешто у шта сам тешко могла да поверујем је податак да нису чули 

за Новака Ђоковића. Очито тенис није спорт којег Португалци прате. Школски час 

траје 90 минута. Не чује се звоно и оно што одмах пада у очи је да нема велике граје 

после завршеног часа. 

После ових посета размењивали смо искуства и утиске. Програми се не подударају тако 

да нам је у прво време било чудно како те разлике иду и по 3 године. Ипак најважнији 

нам је податак да се држава побринула да школа буде обавезна до 18 године. Уколико 

понављају ученици могу ићи на занате који су у оквиру школе и трају 2 године. У овој 

школи је организован курс кулинарства. За време одмора смо јели њихове 

традиционалне медењаке које су ђаци спремали. 

Иначе средом се у поподневним сатима организују разне ваннаставне активности. 

За ову среду је било планирано чишћење плаже где ће заједно учествовати: ђаци, 

родитељи и наставници. Ова активност нам је била предочена у плану коју је послао 

Мануел и заиста смо с нестрпљењем то ишчекивали. Дуга поворка свих нас упутила се 

кроз део Пенишија ка пешчаној плажи. Активност су предводили наставници физичког 

васпитања Еурико и Хозе. Поделили смо се на мање групе, добили рукавице и кесе за 

ђубре и кренули сви целом ширином плаже да прикупљамо отпад. Сложили смо се да 

би сличну заједничку активност могли да планирамо по повратку у Београд (на 

пример уређење школског дворишта). Сви смо тада једнаки, имамо исти циљ, 

испомажемо се, ћаскамо, шалимо. Толико је све једноставно, а ефекат таквог рада је 

зачуђујући. После обављеног посла направили смо пар заједничких слика. Еурико и 

Хозе су нам објаснили да деца могу да се определе и за спортске активности које се не 

спроводе у њиховој школи, као што ће ученици неке друге школе моћи да дођу на 

пример на курс веслања који они изводе. Опет смо се уверили како мали потези дају 

добре резултате. После приче о талентованој деци у веслању позвали су нас да и ми 

сутра мало искусимо овај спорт. 
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5. дан, четвртак -25.10.2018. 

Посетили смо још два вртића и основну школу до четвртог разреда на новој локацији. 

На путу до школе поједини родитељи су нас препознали и поздравили што је заиста 

било лепо искуство.  Стара школа како зову најстарију зграду има историју дугу читав 

век. У холу се налази изложба старих фотографија разних генерација из прошлости, 

затим како су некад изгледале учионице, како су текли радови на опремању школе.  

Васпитачица у вртићу нам је испричала како су се родитељи организовали око 

куповине одређене опреме путем прикупљања новца од продајних изложби. Опет смо 

видели децу како трче да се загрле са Мануелом и да се похвале са задацима.  

Поново се уверавамо да се са децом доста ради. Видели смо да се у школу доводе и 

деца са веома тешким поремећајима у развоју и за њих постоје посебне просторије. 

Затим смо били у радионици где се од разног материјала попут часописа, вунице, 

разних трака,  плочица и сл. праве нови маштовити производи. Циљ је да се код 

ученика изгради свест о рециклажи. Попут библиотеке овде се исто упућују и кажњени 

ученици.   

После подне је било време за кратак курс веслања за Марију и мене. Еурико нам је 

донео одело за веслање, објаснио како да носимо кану, а потом на обали показао 

основне захвате са веслом. Теоретски све је изгледало  једноставно, у пракси је било 

напорно.  
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6. дан, петак -26.10.2018. 

 

Овај дан је био резервисан за: 

 размену утисака, евалуацију посете 

 попуњавање еуропаса 

 састанак са родитељима 

 припрему заједничке вечере 
 

У главној школи разменили смо утиске са домаћинима. Пред њима су још неки 

пројекти: у петом разреду „Не бојим се математике“, а у седмом „Климатске 

промене и глобално загревање“. Група наставника се спрема за пут у Пољску, а 

наредне недеље дочекују колеге из Италије. Бавиће се темом „Климатске промене и 

глобално загревање“ које је у оквиру КА2 стратешког партнертства особља запосленог 

у школама. Приказују нам презентације и говоре о наредним активностима. Изразили 

смо жељу да наставимо сарадњу и да у будућности будемо партнерске школе. Сложили 

смо се да је посета била драгоцено искуство за обе стране и да ћемо покушати то да 

искористимо у циљу побољшања рада школе. 

У послеподневним сатима одржан је разовор са Асоцијацијом родитеља. 

Родитељи су били веома отворени и предочили су нам њихова искуства у раду школе. 

 На почетку сваке школске године један од родитеља ученика оставља своје 

контакт податке за комуникацију са школом. Име тог родитеља и контакт 

подаци се бележе и у Личну свеску ученика. 

 Одељења имају по два представника у Асоцијацији Родитеља. Асоцијација 

родитеља је тело које окупља представнике родитеља свих школа у Пенишију.  

Ово тело има свог секретара и покреће друштвене активности везане за живот   

школе. Бави се активностима социјалног карактера за помоћ деци у школама. 

 Асоцијацијa Родитеља учествује у организацији Дана мајки, као и Дана очева 

који се обележавају у школи. 

 Учествују као гости предавачи на часовима представљања занимања.  

  Родитељи учествују и у организацији Недеље поезије и обезбеђују 

штампање похвалница за најбоље ученике у школи. 

 Заједно са наставницима и ђацима учествују у чишћењу оближње плаже.  

 Родитељи организују продајне изложбе на којима прикупљају средства за 

школску опрему. 

 Екскурзије се не организују у сваком разреду. Практикују се седмодневне 

екскурзије у иностранству у седмом или осмом разреду али не у свакој 

генерацији. 

  Родитељи не могу да утичу на одлуку да се екскурзија не изводи ако је школа 

тако одлучила. 

  Улога Асоцијације Родитеља у извођењу екскурзије је пружање помоћи 

оним родитељима који  екскурзију не могу да финансирају или 

организовање активности за прикупљање добровољних прилога. 

 Родитељ контактира само са одељенским старешином.  
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 Родитељ најављује посету одељенском старешини, а старешина му заказује 

састанак. 

 Све важне напомене као и поруке о изостајању ученика родитељ уписује у 

Личну свеску ученика.  

 Представници родитеља су изразили незадовољство што не могу да посећују 

предметне наставнике.  

 Родитељи не дозвољавају деци да користе мобилне телефоне у личне сврхе 

током наставе. Телефони искључиво служе за контакт детета са родитељем 

после школе или у изузетним ситуацијама.  Поштује се Правилник о 

правима и обавезама ученика и родитеља. 

Констатовали смо да родитељи у Пенишију показују већу иницијативу у сарадњи 

са школом и да је већина активности везана за друштвено користан и 

хуманитарни рад. 

Увече смо у школи имали припрему вечере. Главна куварица је била Ана, професор 

историје. Објаснила нам је да спрема јело калдераиду (caldeirada), јело између чорбе и 

паприкаша.  Помагали смо јој у припреми хране и потом уживали у заједничкој вечери. 

Још једном смо изразили наду у наставак сарадње и дружења и жељу да се видимо у 

Београду. 

 

Са директором школе 

 

 

Састанак са родитељима 
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 7. дан, субота -27.10.2018. 

Ујутро смо кренули за Лисабон. Сместили смо се у делу града Мартим Мониз и одмах 

кренули у обилазак града. Обишли смо трг Росио, Комерцијални трг са спомеником  

краљу Жозеу, четврт Баикса, замак Светог Ђорђа. Увече смо сређивали документацију 

и договорили се шта ћемо још видети у Лисабону. 

                

8. дан, недеља -28.10.2018. 

Метроом смо се упутили у део Лисабона где се налази кула Белем одакле су кретали 

бродови на дуга путовања, видели импозантан споменик  чувеним португалским 

поморцима, затим манастир Жеронимо. У повратку уживали смо дуж обале реке Тежо. 

Увече смо се припремали за посету Националној агенцији Еразмус+ у Лисабону. 
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Споменик морепловцима    Кула Белем 

 

       

 

Манастир Жеронимо 

9. дан, понедељак – 29.10.2018. 

Јутро смо искористили за вожњу чувеним дрвеним трамвајем 28. Потом смо се попели 

лифтом Санта Јуста и са висине посматрали град, а затим упутили ка португалској 

Националној агенцији Еразмус+. 

Дочекала нас је госпођа Аугуста Алвез у присуству директора, госпође Џоане Годињо и 

још пар колегиница. Разменили смо пригодне поклоне у знак обостране пажње и  

испричали им укратко о нашем пројекту „Партиципација родитеља у школи“, као 
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и о нашој мобилности у Пенишију, у школи „Agrupamento de Escolas Dom Luis de 

Ataide“ .  

Нагласили су да су за имплементацију пројеката најважнији одговорност и добра 

процена могућности и ресурса школе. Интересовали су се колико су школе у Србији 

спремне за интернационалну сарадњу. Саветовали су нас да у будућим пројектима 

укључујемо и колеге из других школа. Госпођа Алвез нас је провела кроз бројне 

канцеларије НА Еразмус+  уз упознавање запослених и објашњавање посла на којима 

раде. Увидели смо колико је то сложена организација и колико пуно људи и посла стоји 

иза сваког пројекта. Добили смо корисне информације о могућностима даљег рада на 

пројектима и склапању партнерства. После пријатног и конструктивног разговора 

напустили смо НА Еразмус+.  

Последње упознавање Лисабона је било предвиђено за део града који је настао у време 

Светске изложбе и обележавања 5 векова од путовања Васка де Гаме. Искористили смо 

да са жичаре уживамо у погледу на најдужи мост у Европи и на реку Тежо. 

У вечерњим сатима смо се спаковали за сутрашњи повратак у Београд.                                                          

                                                   

 

 

Жичара (telecabine lisboa)      НА Еразмус+ 

10. дан, уторак – 30.10.2018. 

Ујутро смо полетели из Лисабона ка Минхену, затим од Минхена ка Београду и око 18 

часова стигли у Београд чиме је завршена наша мобилност и активност посматрања 

португалских школа.  

         

Чланови Тима мобилности: 

Велиборка Пешић 

Радмила Ковачевић 

Марија Лукић 

Весна Жакула -Јовановић 


