
Извештај са студијског путовања у Швајцарску 

27.05.2014.-11.06.2014. 

 

Десет ученика  ОШ „Светозар Марковић“ из Краљева, у пратњи наставнице 

математике Милице Поповић,  посетило је Дечије село „Песталоци“ у Трогену и 

учествовало у интеркултуралној размени, заједно са десет ученика ОШ „Чибуковачки 

партизани“ и њиховом наставницом енглеског језика Александром Славковић и педагогом  

школе Весном Шапоњић. У размени је учествовало и  двадесет ученика и 3 супервизора из 

Књажевца и Сокобање. Размена је организована у оквиру пројекта „Образовање за права 

детета“ у сарадњи са НВО „Имам идеју“. Из Краљева смо кренули у уторак 27.маја, а у 

Појатама смо се састали са децом и супервизорима из поменутих градова, па истим 

аутобусом путовали до Шавајцарске уз планиране и договаране паузе. У Швајцарску смо 

стигли у среду, 28.маја, а пут је протекао  без проблема. 

 
 

Ученици су имали 51 сат наставе у виду различитих радионица. Настава се одвијала 

радним данима од 9 до 12 и од 14 до 17 часова, док су викендом организовани једнодневни 

излети. 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 избацивали. Заједно са 

супервизорима доносили су одлуке о наручивању намирница за следећи дан.  

По доласку у Швајцарску ученици и супервизори су се сместили у куће у Дечјем 

селу „Песталоци“ у Трогену, у близини Сент Галена. Истог дана смо, на првој радионици, 

упознати са Дечјим селом, планом и програмом, очекивањима, обавезама и активностима 

ученика предвиђеним за наредних тринаест дана које смо провели  тамо. 

Наредна два дана тема радионица су биле упознавање, циљеви и очекивања 

ученика. 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 Цирих, Сафхаузен (Рајнине водопаде) и 

научни центар Технорама у Винтертуру. 

Друга недеља је започела припремом за интеркултуралну размену са децом из 

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

потребно за успешну комуникацију и који је циљ те комуникације. Наредних пет дана била 

су посвећена интеркултуралној размени. На почетку су одржане презентације свих школа, 

учесница ове размене.  

 
 

Ученици су тих дана имали прилике да виде сличности и разлике између култура 

двеју земаља, да стекну међусобно поверење и наклоност, да увиде значај невербалне 

комуникације, недискриминације, тимског рада и да превазиђу језичку баријеру, кроз 

велики број различитих радионица. Организаван је и фудбалски турнир у коме су тимове 

представљала деца из различитих земаља и школа, као и снимање спота за актуелну и 

свима познату песму  “Happy”-Pharrell Williams. 

Другог викенда ученици су посетили Берн, Луцерн и Сент Гален. 

 



 
Последњи радни дан, понедељак, био је посвећен прављењу акционог плана за 

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

опраштању. 

У уторак 10.јуна, рано ујутру смо кренули назад у Србију и посетили Аустријски 

град Салцзбург. Пут је протекао добро и у среду ујутру , 11.јуна, смо стигли у Краљево. 

Наравно, било је пуно времена и за спорт и забаву. Ученици су упознали једни 

друге и стекли нове пријатеље и били једногласни у оцени да је ово за њих била најбоља 

посета икада. Уживали смо у природним лепотама Швајцарске, научили много о култури и 

обичајима ове  земље и стекли незаборавна искуства. Тешко је описати задовољство које 

су наши ученици доживели током тринаестодневне размене у Швајцарској. Жеља свих нас 

је да у наредном периоду што већи број наших ученика прође овај 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.  

Радионице предвиђене акционим планом и презентација студијског путовања на 

Наставничком већу ће бити одржане у октобру 2014.године, јер је по нашем повратку 

претходна школска година убрзо завршена. 

  
Супервизор: Милица Поповић, професор математике 

 


