ОДРЖАНА ТРИБИНА
„ПОТРЕБЕ, ПРОБЛЕМИ И ПОНУДЕ ЂАЧКОГ ТУРИЗМА“
Удружење војвођанских учитеља (УВУ) је у оквиру својих десетогодишњих
активности у области ђачког туризма у суботу 29. септембра 2012. на 45.
НОВОСАДСКОМ САЈМУ ТУРИЗМА успешно организовало трибину „Потребе, проблеми
и понуде ђачког туризма“. Намера организатора је била да у сарадњи са Новосадским
сајмом на једном месту активно окупи представнике свих учесника у овој области.
Скуп су водиле Милена Гмијовић и Вера Стојшић-Гашпаровски.
На самом почетку присутне је у име Министарства просвете Републике Србије
поздравио начелник Републичке просветне инспекције Велимир Тмушић.
Затим се у име Покрајинског секретаријата за образовање скупу обратио Мр Драган
Граховац (начелник Покрајинске просветне инспекције).
У име Министарство финансија и привреде Републике Србије (Сектора за туризам)
Говорила је Ивана Дедијер. Покрајински секретаријат за привреду (Сектор за туризам)
представљао је Ерне П. Варњу, а Привредну комору Војводине – Удружење
угоститељства и туризма секретар Драгица Самарџић.
Др Драгана Ћорић је активно учествовала као представник Удружења
„Родитељ“, Вера Стојшић – Гашпаровски у име учитеља/Удружења војвођанских
учитеља, Зоран Хорватов наставник историје у име наставника основних школа,
Горан Милошев професор ветерине је представио понуду Пољопривредне школе у
Футогу, Петар Кнежевић је представио виђење Удружења туристичких агенција –
ЈУТА.
Понуде својих објеката представили су: Зорица Танкосић (Специјална
болница за рехабилитацију Ивањица, Иван Нешовић (ВУ „Тара“ – хотел „Бели Бор“),
Сандра Поповић (ТА „Гранд“ – Хотел „Крупањ“) и Сања Станковић (Мали Иђош „Салаш Катаи“).
Овом приликом представљени су и јединствени програми: Слађана Велендечић
(Музеј Војводине у Новом Саду), Славко Спасић (Природњачки музеј у Београду),
Тодор Ћук и Сања Максимовић (Нова школа плус - Учионица на води – брод „ Златно
срце“).
У дискусију су се поред осталих укључиле и представнице ТА „Свет“, ТО Тител и
ТО Јагодине.
По оцени учесника Трибина је била веома успешна и представља почетак
заједничих активности учесника на унапређењу области ђачког туризма.
НАЈВАЖНИЈИ ЗАКЉУЧЦИ СКУПА:
1. Треба обратити пажњу на погрешно поистовећивање/употребу термина
екскурзија - излет и настава у природи - рекреативна настава.
2. За боље планирање екскурзија и школа у природи неопходно је:
а) формирати школски тим за ђачки туризам (наставници историје, географије,
српског/матерњег језика и учитељи),
б) препоручити и проучити туристичку литературу,
в) водити „Генерацијски (разредни) план путовања“ (где су путовали од 1. до 8.
разреда ОШ или од 1. до 4. разреда СС),
г) организовати више једнодневних излета уместо прескупих екскурзија у земљи и
иностранству,
г) правити детаљне Уговоре са агенцијама (Удружење војвођанских учитеља је још
2003. године понудило модел „Листе објекта“).
3. Утврдити норматив услуге објеката за наставу у природи:
- смештај
- исхрана
- учионички простор
- географска карта, флора и фауна краја, културно-историјски споменици
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- игралишта
- локални еко и етно водич (изборни предмети Чувари природе, Народна
традиција и Верска настава)
- аниматори...
4. Направити Каталог наменских објеката за наставу у природи.
5. Подстаћи школе да и саме осмишљавају занимљиве садржаје (пр. Карловачка
гимназија, Змај Јовина гимназија, Пољопривредна школа у Футогу)
6. Треба се боље припремати за екскурзије и наставу у природи:
а) припрема наставника и његове породице,
- Треба добро проучити и познавати процедуру заштите интереса групе.
б) припрема ученика и његове породице (дати упутства за понашање/безбедност,
задати задатке за проучавање пре путовања, за праћење и фотографисање током
путовања и изложбе/такмичења извештаја, плаката, фотографија после
путовања – како би ученици били активнији).
7. Озваничити фиксну дневницу наставника за додатни рад да би се избегла крајње
понижавајућа ситуација ценкања на Савету родитеља и велике разлике. Удружење
војвођанских учитеља је још 2003. године објавило предлог висине дневница у
износу од 5 евра дневно или 20% бруто цене аранжмана (на основу вишегодишње
анализе различитих програма ђачког туризма).
8. Због боље анализе извођења треба увести обавезу подношења двојних извештаја:
а) Извештај стручног вође пута и групе наставника који су извели
екскурзију/наставу у природи на основу писменог анкетирања ученика и
наставника учесника (упућен Наставничком већу, Савету родитеља, Школском
одбору, Туристичкој агенцији/објекту) и
б) Извештај објекта/ туристичке агенције (упућен Наставничком већу, Савету
родитеља и Школском одбору).
9. Треба укинути временско ограничење извођења програма ђачког туризма
(октобар, мај) јер то ствара непотребне гужве и лоше утиче на квалитет извођења.
10. Да би се избегао проблем пребукирања аутобуса/соба/објеката, неопходно је
коначне спискове путника доставити туристичким агенцијама најкасније 10
дана пре почетка путовања.
11. Свака група поред туристичког водича МОРА имати и туристичког пратиоца
који брине о техничким пословима организације и извођења путовања.
12. Препорука је да се дестинације бирају и по томе што су то мање позната и
посећивана места где ученике родитељи никада неће одвести.
13. Удружење војвођанских учитеља ће у циљу истицања успешних и квалитетних
објеката и туристичких агенција од ове школске године увести признање „ЂАЧКА
ЗВЕЗДИЦА“ које ће се додељивати по Конкурсу а на основу 10 позитивних
званичних школских извештаја у једној школској години и биће подложно
каснијим контролама.
14. Препоручена литература за школе:
а) „Школа у природи Фрушка гора“ – радна свеска, Креативни центар, Београд
б) „Школа у природи“ – радна свеска, Креативни центар, Београд
в) „Водич кроз Београд“, Креативни центар, Београд
15. Закључено је да је проблема у области ђачког туризма много, да је ова
трибина одлично организована и прекопотребна јер представља почетак
заједничког деловања на побољшању стања.
Новосадски сајам туризма ће убудуће (суботом) бити место за ДАН ЂАЧКОГ
ТУРИЗМА и окупљање свих оних који су укључени у ову област. Придружите се.
Удружење војвођанских учитеља
063/523-748 uciteljivojvodine@neobee.net www.uvu.rs
Вера Стојшић – Гашпаровски
(председница УВУ) 29.09.2012.
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