
Извештај са студијског путовања у Швајцарску (октобар 2013. године) 

 

У периоду 8-22. октобра 2013. године 10 ученика  ОШ „Светозар Марковић“ из 

Краљева, у пратњи наставница Снежане Ђорђевић и Јелене Бишевац,  посетило је Дечије 

село „Песталоци“ у Трогену и учествовало у интеркултуралној размени, заједно са 

ученицима ОШ „Чибуковачки партизани“ и њиховом наставницом Аном Џодић, као и са 

20 ученика и 3 супервизора из Ужица. Размена је организована у оквиру пројекта „Права 

детета за образовање“ у сарадњи са НВО „Имам идеју“. 

Ученици су били смештени у Дечијем селу „Песталоци“ у Трогену, у близини 

Сент Галена. Боравак у Швајцарској је трајао две недеље током које су ученици имали 60 

сати наставе у виду радионица, док су викендом организовани једнодневни излети. Осим 

тога, ученици су испуњавали радне задатке у кући, у којој су били смештени. 

Настава се одвијала радним данима од 9 до 12 и од 14 до 17 часова. Ученици су 

се брзо прилагодили овим терминима. Теме радионица су биле различите. Први дан је био 

посвећен упознавању (међусобно упознавање учесника, упознавање са Дечијим селом и  

упознавање са програмом размене и очекивањима ученика).  Наредна три дана радионице 

су су се заснивале на интеркултуралној комуникацији. Ученици су имали прилику да 

представе себе, да укажу на своје потребе током боравка, да донесу правила понашања у 

кући и ван ње, да уоче битност тимског рада и да све то повежу са правима детета. 

 
На крају прве недеље ученици су посетили Сент Гален, где су подељени у групе 

добили 10 задатака са упутствима које је требало да ураде за одређен временски период. 

Овај задатак који се звао „Немогућа мисија“ ученици су изабрали гласањем. 



Друга недеља је започела припремом за интеркултуралну размену са децом из 

Белорусије, тј. низом радионица које су ученике наводиле да размишљају о томе шта је 

потребно за успешну комуникацију са Белорусима и који је циљ те комуникације. Наредна 

два дана била су посвећена интеркултуралној размени. Ученици су током та два дана 

имали прилике да виде сличности и разлике између култура двеју земаља, да стекну 

међусобно поверење и наклоност,    да увиде значај невербалне комуникације и да 

превазиђу језичку баријеру. По завршеној размени, одржане су презентације двеју земаља 

уз размену поклона и сувенира. 

 
 

Последња два дана друге недеље била су посвећена припреми и снимању радио 

емисије. Ученици су подељени у групе одабрали тему о којој желе да говоре и имали су 

један дан да се припреме за снимање. Пред полазак, свако је добио свој це-де са 

снимљеном емисијом која је емитована на „PowerUp“ радију, који има националну 

фреквенцију. Последњи радни дан, понедељак, био је посвећен прављењу акционог плана 

за преношење знања вршњацима у Србији, евалуацији курса, сумирању утисака и 

опраштању. 



 
Осим наставе, ученици и супервизори су имали прилике да  боље упознају  

Швајцарску. Викендима су организовани једнодневни излети. Посетили смо градове Сент 

Гален, Луцерн, Цирих, Винтертур, као и место Апенцел. Посетили смо  највећу катедралу 

у Сент Галену као и оближњу протестантску цркву, где нам је омогућено  да се попнемо на 

звоник. У пратњи водича,  уживали смо у шетњи занимљивим Сент Галеном. У Луцерну 

смо посетили Глечерски музеј, а у Цириху Национални музеј Швајцарске. Имали смо 

прилике и да посетимо фабрику чоколаде, а затим и једно типично алпско место познато 

по производњи млека. Најјачи утисак на све оставила је посета Швајцарском научном 

центру, званом Технорама где смо имали прилике да се упознамо са законима физике, 

хемије, биологије других наука и да будемо активни учесници приликом извођења 

експеримената. Након тога, посетили смо Рајнине водопаде. 



 
 

У свакодневне обавезе ученика , улазили су и кућни послови. Ученици су у 

пратњи супервизора, доносили храну и односили судове. Прали су судове, чистили своје 

собе и заједничке просторије, сортирали смеће за рециклажу и редовно га избацивали. 

Заједно са супервизорима доносили су одлуке о наручивању намирница за следећи дан.  

Наравно, било је пуно времена и за спорт и забаву. Организовани су турнири у 

кошарци, стоном тенису и стоном фудбалу. Иако многи нису веровали да ће моћи да 

издрже две недеље без телевизије и интернета, једногласни су у оцени да је ово за њих био 

најбољи провод икада. Уживали смо у природним лепотама Швајцарске, откривали нове 

укусе хране и пића, научили много о култури и обичајима ове дивне земље и стекли 

незаборавна искуства. Тешко је дочарати усхићење које су наши ученици доживели током 

двонедељне размене у Швајцарској. Због тога је жеља свих нас да у наредном периоду што 

већи број наших  основаца прође овај, по много чему посебан програм. 



 
 

Осим на личном плану, ово студијско путовање је утицало и на професионални 

развој супервизора. Имали смо прилике да видимо сасвим другачије приступе настави, 

нове методе у раду и много креативних идеја које  можемо употребити на својим часовима.  

Након повратка, одржане су радионице предвиђене акционим планом и 

презентација студијског путовања на Наставничком већу и Ученичком парламенту. Такође 

одржана је изложба фотографија из Дечијег села у Народној библиотеци „Стефан 

Првовенчани“ у Краљеву. 

  

 

Супервизори: 1) Јелена Бишевац, професор италијанског језика  

                         2) Снежана Ђорђевић, професор математике 

 


