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Градоначелник Зворника Зоран Стевановић примиo је данас ученике и професоре из
града Барселоса у Португалији који су од 5. до 11. маја гости ученицима и професорима
СШЦ „Петар Кочић“.

Градоначелник је изразио задовољство поводом боравка ученика и професора из
Португалије у нашем граду и успостављања пријатељстава између ученика.

- Наша средња школа је успоставила сарадњу са португалском школом и неколико дана
су њихови ученици смјештени код наших. Након тога наши ученици ће отпутовти код њих
и то је нешто што треба чешће реализовати тако да наша дјеца виде како се у другим
земљама живи, учи, шта су нам разлике. Наши ученици стекли су на овај начин нове
пријатеље и очекујем да ћемо и на нивоу наша два
града врло брзо успоставити
сарадњу – рекао је Стевановић.

Он је напоменуо да су школе у Португалији у материјалном смислу можда опремљеније,
али да наш систем школства не треба мијењати, већ да га треба само усавршавати.

Директор зворничке школе Биљана Писић подсјетила је да је сарадња са Португалцима
почела прошле године захваљујући пријатељима из школе „Сречко Косовел“ из Сежане у
Словенији.

- Били смо на студијском путовању у Барселосу и договориле сарадњу међу школама.
Након тога имамо ову шестодневну посјету у оквиру које ћемо ученицима и професорима
из Барселоса показати не само наш град него регију, а наши ученици ће ићи у узвратну
посјету у октобру. Ова сарадња је изузетно значајна нашим ученицима, а како смо чули
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од наших гостију и они се јако лијепо друже. Такође и професори су заиста одушевљени
нашим гостопримством – истакла је Писићева.

Она је додала да су данас имали неколико радионица у школи, учили су како се праве
нека наша национална јела, приказане су презентације везане за наш град, посјетиће
Ђурђев Град, иће ће у Милиће, као и у Бијељину.

Фернандо Карваљо, координатор пројекта у оквиру Европских фондова ЕРАСМУС+ и
професор у средњој школи „Барселос“ из Барселоса, рекао је да је веома срећан
посјетом Зворнику, као и да се радује наставку сарадње са зворничком средњом
школом.

- Моје искуство у Зворнику је јако лијепо, сличног смо менталитета, овдје су сви срдачни
и гостопримљиви, лијепо се проводимо. Овога пута смо сарадњу и посјету почели са
ученицима, а надамо се да сљедеће године то унаприједимо и покушаћемо да доведемо
и породице – рекао је Карваљо који је додао да им се у Зворнику допала храна и пиће, а
да је од свега ипак најљепша сарадња коју су успоставили.
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