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Ваша Екселенцијо господине Петровићу, 

 

 

ПРЕДЛОГ ЗА ИЗГРАДЊУ ШКОЛСКОГ АНЕКСА ПРИ НОВОЈ ЗГРАДИ АМБАСАДЕ СРБИЈЕ 

 

 

Јављам Вам се везано за ваш интервју на SBS радију од пре неки дан, у коме сте званично 

најавили отпочињање активности како би се ускоро изградила нова зграда амбасаде 

Републике Србије.  

 

На основу наших досадашњих разговора на ову тему и врло јасних потреба српске 

заједнице у Канбери везаним за учење српског језика и школовања на Српском језику, 

шаљем Вам мој следећи предлог. 

 

Наше искуство са програмом учења српског језика и школом српског језика Доситеј, 

говори да приликом израде архитектонског решења, треба узети у обзир следећe: 

 

1. Распоред просторија за наставу треба да садржи барем две учионице, са лаким 

приступом ка башти или вањском простору, како би се омогућила максимална 

употреба унутрашњих и спољашњих простора. 

2. Чајна кухиња у свакој учионици за спровођење активности припреме хране као 

део наставе. Треба да садржи судоперу, плотну, по могућности и рерну, радну 

површину, фрижидер и микроталасну рерну. 

3. Одвојена судопера и радни простор, на висини детета, за ликовне активности 

и слично. 

4. Подови да буду од материјала лаког за одржавање, као на пример топли под 

или комбинација топлог пода и етисона.  

5. Столови и столице за ученике треба да буду у функцији различитих узрасних 

категорија ђака и лагани за померање. Столови такође треба да имају могућност 

прилагођавања висине по потреби узраста ђака, и треба имати различите 

величине столица из истог разлога. 

6. Тоалети треба да буду подељени на тоалет за одрасле и тоалет за млађу децу. У 

тоалету је такође потребно да постоји простор за пресвлачење бебе.  
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7. Учионице треба да имају уграђен пројектор на плафону као и уграђено платно 

за пројекције, које се спушта по потреби. Ово подразумева и кућиште за аудио-

визуелну опрему (на пр. прикључак за лаптоп, звучници, појачало, итд.) Ова 

врста опреме је неопходна за спровођење наставе, за свакодневну употребу. 

8. Учионица треба да има преградну завесу, која би се користила за драмске 

активности, извођења културно-уметничких активности и других приредби. 

9. Унутрашњи зидови учионица – 

a. Делови зидног простора треба да буду прекривени филцом или слично, 

за лако качење дечијих радова. 

b. Други делови зидног простора треба да садрже уграђене полице за 

чување наставног материјала и како би се умањило губљење подног 

простора на ормаре и намештај за оставу. 

10. Степеничасти кутак – барем једна од учионица треба да има засебан 

степеничасти кутак у ћошку учионице који ће да служи за читање. 

11. Радне просторије поред наведених учионица – 

a. Канцеларија за наставнике која би служила као простор за 

администрацију, припрему наставе и држање потребног радног 

материјала. 

b. Мала остава за наставне материјале који не треба да буду лако 

приступачни деци. 

c. Мала остава за средства за чишћење и хигијенска средства.  

 

У прилогу шаљем слике као илустрацију горе наведеног. Биће ми велико задовољство да 

будем на располагању да се све ово спроведе у дело. 

 

Са поштовањем, 

 

 

 

 

 

 

Марија Милбриџ, Председник 
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