ПРИЛОГ

ПРОГРАМСKИ САДРЖАЈИ И УПУТСТВО ЗА ОСТВАРИВАЊЕ
ЕКСКУРЗИЈА У ПРВОМ И ДРУГОМ ЦИКЛУСУ ОСНОВНОГ
ОБРАЗОВАЊА И ВАСПИТАЊА

Циљ и задаци
Циљ екскурзије, као облика образовно-васпитног рада, јесте да допринесе
остваривању циљева и задатака образовања и васпитања, циљева и задатака
наставних предмета, као и непосредно упознавање с појавама и односима у
природној и друштвеној средини, с културним, историјским и духовним наслеђем и
привредним достигнућима.
Задаци екскурзије су:
–
–
–

–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–

продубљивање, проширивање и обогаћивање знања и искустава ученика,
повезивање и примењивање знања и умења,
развијање љубави према отаџбини, њеној историји, култури и
природним лепотама, неговање позитивног односа према свим њеним
грађанима и њиховим националним, културним, етичким и естетским
вредностима,
неговање солидарности, хуманизма, другарства и осећаја заједништва,
успостављање непосреднијих односа између наставника и ученика и
ученика међусобно,
проучавање објеката и феномена у природи,
уочавање узрочно-последичних односа у конкретним природним и
друштвеним условима,
упознавање с начином живота и рада људи појединих крајева,
развој и практиковање здравих стилова живота,
развијање свести о значају одрживог развоја и изграђивање еколошких
навика и навика заштите животиња,
развијање способности проналажења, анализирања и саопштавања
информација из различитих извора,
оснаживање ученика у професионалном развоју,
подстицање самосталности ученика и одговорности за сопствено
понашање,
развијање способности оријентације у простору.

САДРЖАЈИ ПРОГРАМА
Први циклус основног образовања и васпитања

У складу с наставним програмом, на екскурзијама се могу реализовати
следећи програмски садржаји:

Уочавање облика рељефа и површинских вода у околини и природногеографских одлика Србије.
Посматрање карактеристичних биљака и животиња (обилазак станишта
биљака и животиња у околини и Србији).
Посетe заштићеним природним подручјима (национални паркови,
резервати, споменици природе...).
Упознавање с прошлошћу и културном баштином завичаја и отаџбине
(обилазак музеја, културно-историјских споменика, етно-села, спомен-кућа
знаменитих људи – научника, књижевника, уметника, војсковођа, државника...).
Развијање способности оријентације у простору и времену.
Обилазак разних типова пољопривредних површина и сточарских фарми
(упознавање с производњом здраве хране).
Обилазак привредних друштава и јавних предузећа (прерада природних
сировина, упознавање с различитим делатностима људи, заштита животне
средине...).

Други циклус основног образовања и васпитања
У складу с наставним програмом, на екскурзијама се могу реализовати
следећи програмски садржаји:
Посете које омогућавају упознавање са природним лепотама, природногеографским и друштвено-географским одликама Србије (планине, реке, језера,
бање, биљни и животињски свет, заштићени природни објекти и национални
паркови, становништво, народи и етничке заједнице у Србији...).
Обилазак праисторијских, античких, средњовековних, нововековних и
локалитета савременог доба (Лепенски вир, Винча, Сирмијум, Виминацијум –
војни логор, Гамзиград – царска палата, Медијана, Студеница, Ђурђеви Ступови,
Жича, Милешева, Сопоћани, Градац, Грачаница, Високи Дечани, Раваница,
Лазарица, Љубостиња, Манасија, Каленић, Сремски Карловци, Крушедол, Ново
Хопово, Врдник, Смедеревска тврђава, Голубац, Нишка тврђава, Петроварадинска
тврђава, Орашац, Топола, Ћеле-кула, Таково, Тршић, Бранковина, Враћевшница,
Текериш, Струганик, Шумарице...).
Обилазак Београда, престонице Србије (Дом Народне скупштине, Народно
позориште, Народни музеј, Београдска тврђава, Опсерваторија, Војни музеј, Музеј
Српске православне цркве, Музеј Првог српског устанка – Конак кнеза Милоша,
Конак кнегиње Љубице, Народна библиотека, краљевски дворови на Дедињу,
Музеј града, Авала, Јајинци, Етнографски музеј, Педагошки музеј, Музеј Вука и
Доситеја, Саборна црква, храм Светог Саве на Врачару, Природњачки музеј,
Ботаничка башта „Јевремовац”, зоолошки врт, Музеј југословенске кинотеке, Музеј
Николе Тесле, Музеј савремене уметности...).
Обилазак установа културе у Србији (Галерија Матице српске у Новом
Саду, Српско народно позориште у Новом Саду, Књажевско-српски театар у
Крагујевцу, завичајни и локални музеји, спомен-куће...).

Обилазак привредних друштава и јавних предузећа (предузећа у областима
прехрамбене, хемијске, машинске и електроиндустрије, индустрије грађевинског
материјала, енергетике...).

УПУТСТВО ЗА ОСТВАРИВАЊЕ ЕКСКУРЗИЈА

Многа знања, умења и ставове ученици најцелисходније стичу и развијају
кроз активности које се одвијају ван учионице. Екскурзије су зато важан облик
рада са ученицима који пружа велике могућности за остваривање бројних задатака
образовања и васпитања. Наведене задатке екскурзије, који су бројни и разноврсни,
треба посматрати кроз чињеницу да се екскурзије реализују током целокупног
основног образовања и васпитања и да постоји кумулитивни ефекат тог облика
рада, који најчешће није могуће одмах у целости сагледати. Пуни смисао и
оправданост постојања екскурзије је управо у њеној трансферној вредности на
даљи развој ученикове личности.
У избору програмских садржаја и маршрута екскурзија, као и њиховог
трајања, потребно је узети у обзир захтеве наставних програма свих предмета које
ученици изучавају у тој школској години, циљеве и задатке екскурзије, узраст
ученика и њихове психофизичке способности.
У стручној припреми учествују сви наставници водећи рачуна да се кроз
екскурзију што више повежу образовно-васпитни захтеви различитих наставних
предмета. У стручним и педагошко-методичким припремама, имајући у виду циљ и
задатке сваке екскурзије, наставници треба пажљиво да се упознају са маршрутом и
могућностима које она пружа, како за стицање нових, тако и за продубљивање и
систематизацију већ усвојених знања.
Наставничко веће може да одреди једног наставника за стручног вођу пута,
који ће на себе преузети обавезу стручне припреме екскурзије. Он ће, консултујући
предметне наставнике и доступну литературу (приручнике, монографије места,
проспекте, туристичке водиче, путописе...), сачинити оперативни план рада за
сваки дан на екскурзији, са прецизно одређеним објектима и местима који ће бити
посећени и активностима које треба реализовати. Оперативни план екскурзије биће
саопштен ученицима, а предметни наставници могу да формирају ученичке групе
које ће добити задужење да, на основу препоручене литературе, саставе кратке
реферате који ће бити прочитани приликом посете одређеним објектима или током
путовања кроз поједине крајеве.
Помоћ у припреми екскурзије могу пружити и родитељи који поседују
знања и искуства релевантна за њену организацију и реализацију.
На екскурзији треба водити рачуна о физичком и психичком капацитету
ученика одређеног узраста, посебно о правилној расподели активности и периода
одмарања. Због обиља утисака и специфичних околности у којима се одвија
екскурзија тешко је дужи временски период одржавати пажњу ученика. Треба
избегавати опширна предавања, објашњења са великим бројем података и
активности које су дуготрајне и замарајуће. Део времена може се посветити
организовању такмичења у разним дисциплинама: фудбалу, кошарци, одбојци,
трчању, скакању, певању, рецитовању, квизовима и сл.
Пре разгледања неког објекта било би корисно одржати кратак састанак са
тамошњим стручњацима (кустосима, водичима, инжењерима...), упознати их с

циљем посете и замолити их да њихово излагање буде прилагођено ученицима.
Ако излагање стручног водича превазилази могућности ученика да га разумеју,
наставник треба да интервенише и пружи појашњења која одговарају предзнању
ученика, њиховом узрасту и интересовањима. Подразумева се да сва излагања на
екскурзији којима се објашњавају различите појаве у природи и друштву морају
бити на потребном научно-стручном нивоу.
Посете привредним предузећима треба искористити за потпуније
информисање ученика о појединим занимањима како би се по завршетку основног
образовања и васпитања лакше определили за одређени позив.
Реализација постављеног циља екскурзије у великој мери зависи од
способности наставника да са ученицима успешно ради и ван учионице. Његова
улога је сада сложенија и захтевнија, јер осим што организује и реализује
предвиђене активности, брине и о безбедности ученика који су током екскурзије
одвојени од својих породица. У свом раду наставник треба да уважава узрасне
карактеристике ученика, разлике у њиховим потребама и могућностима, да
подстиче сарадњу и тимски рад, самосталност и личну одговорност.
По повратку са екскурзије, стечена знања и искуства треба што више
интегрисати у наставни процес. Пожељно је са ученицима разменити утиске,
извршити систематизацију и обраду података добијених током екскурзије, а од
прикупљеног материјала (цртежи и фотографије музејских експоната, биљног и
животињског света, културно-историјских споменика, установа културе,
природних лепота...) приредити изложбу, као пригодан начин да се реализована
екскурзија представи на нивоу школе.

