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ПРОЈЕКТИ  

Гордана Павловић Лазаревић 
Педагошки музеј, Београд 
glazarevic@pedagoskimuzej.org.rs 

ДА ЛИ МОГУ ОПЕТ ДА ДОЂЕМ? 
ЕДУКАТИВНА РАДИОНИЦА У ПЕДАГОШКОМ МУЗЕЈУ  
ПРОЈЕКАТ 

На идеју да се једној статичној изложби „удахне живот“, да се 
традиционална улога кустоса преиспита и осавремени, да се активности у 
току посете музеју обогате тако да посетиоци, уместо да буду пасивни 
посматрачи и слушаоци, искусе и доживе саме експонате на непосредан 
начин, дошли смо деведесетих година прошлог века, када је у Педагошком 
музеју у Београду постављена изложба под називом „Учионица с краја XIX 
века“.1 Због великог интересовања, како млађе тако и старије публике, то је 
дуго година била једина амбијентална целина у Музеју2

 непосредно 
приступачна публици, која је могла да седне у старе школске клупе 
(„скамије“) или за катедру, да напише нешто на табли, узме у руке некадашњи 
прибор за писање, рукује старим училима итд. То је представљало први корак 
ка стварању услова да посетиоци (превасходно деца, али и одрасли) могу 
много непосредније да доживе историјски контекст, време и начин живота 
људи (пре свега деце, односно ученика) из прошлости о којој говори изложба. 

Вођени идејом да Музеј приближимо публици и омогућимо 
посетиоцима да много непосредније доживе теме о којима говоре наше 
изложбе, као и друштвене и културне околности у којима се одвијала историја 
школства у Србији, у овој амбијенталној целини реализовали смо, са великим 
успехом током десетак година, већи број едукативних радионица са децом 
предшколског и школског узраста, које су изазвале интересовање школске 
јавности и медија. Бројне ТВ станице снимале су различите прилоге о овим 
програмима посете изложби „Учионица с краја XIX века“.  

                                                        
1 Изложба је отворена 1991. године и више пута је обнављана и допуњавана, да би крајем 
деведесетих година прошлог века постала интегрални део тадашње сталне поставке 
Педагошког музеја. Захваљујући својој атрактивности, ова изложба је гостовала у галерији 
САНУ као саставни део изложбе „Иво Андрић и његово време“, у Историјском музеју 
Војводине у Новом Саду, Дому културе у Смедереву, на Београдском сајму, у оквиру 
манифестације „Јануарски дани просветних радника“ и у Библиотеци града Београда. 
2 Под „Музејом“ се подразумева Педагошки музеј.  
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Нажалост, рад је морао да буде прекинут 2004. године због 
вишегодишње реконструкције зграде Педагошког музеја у Узун Мирковој 14. 

 

Крајем 2007. године, Педагошки музеј у Београду је, после 
трогодишње реконструкције и адаптације, поново отворио своју нову сталну 
изложбену поставку, са широком и сложеном тематиком историјског развоја 
школства и просвете у Србији од првих почетака до данас. Као један од 
сарадника на реализацији сталне изложбене поставке, ауторка овога рада 
започела је иницијални едукативни програм, назван „Школа моје баке“, 
намењен деци предшколског и основношколског узраста, који је извођен у 
току групних посета самој сталној поставци.  

Новина у методологији рада са децом био је слободан приступ 
појединим амбијенталним целинама, где су деца понешто могла и да „пипну“. 
Иако су тематске целине овог едукативног програма имале у наслову реч 
„радионице“, рад кустоса је, можемо слободно рећи, био доминантно 
класичан, како би педагози рекли, „фронталан“, и тек повремено 
интерактиван. Пошто су и овако изведене „радионице“ имале великог успеха 
код деце, постављени су нам захтеви да се настави сличан програм. Реакције 
деце, васпитача, учитеља, са којима смо уживали и делили радост, коју 
интерактивни начини рада могу често да покрену, били су нам главни 
покретач за наставак програма. Осим тога, и простор који нуди реновирани 

Изложба „Учионица с краја XIX века“
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Музеј, а посебно нова просторна целина у оквиру сталне поставке – амбијент 
учионице Школски час и школски одмор – отвориле су бројне могућности 
оваквог приступа. Вођена овим мотивима, ауторка овог рада започела је 
планирање интерактивног програма посете, којим би се деци приближио 
музејски садржај сталне поставке, који је израстао у свеобухватан пројекат Да 
ли могу опет да дођем? При планирању и осмишљавању програма, ауторка је 
тражила ослонце у познатим, позитивно оцењеним и прихваћеним 
едукативним и психолошко-превентивним програмима у нашој средини, као 
што су: „Омладинска радионица“, „Школигрица“, „Чувари осмеха“, „Активно 
учење“, „Игром до спознаје“, „Учионица добре воље“, „Здраво да сте“. Осим 
тога, значајну подршку давале су идеје и сазнања стечена на семинару Центра 
за музејску дидактику „Музеји и деца и млади“. Овај семинар одржан је од 12. 
до 14. марта 2004. године у Дечјем културном центру у Београду. Основни 
циљ семинара управо је едукација кустоса и музејских сарадника за 
преузимање активне улоге у подстицању развоја деце, и то развоја њиховог 
мишљења, креативности, личности. Семинар су водили и многи аутори 
поменутих едукативних програма са идејом да се нађу везе, начини, поступци 
којима музеј, као специфична институција и специфичан ресурс знања, може 
утицати на развој и образовање деце у најширем смислу. У овом раду најпре 
ћемо изнети теоријски оквир који је послужио као полазна основа и научно 
утемељење пројекта Да ли могу опет да дођем? и начина рада са децом, затим 
ћемо представити сам пројекат, описати процес његове реализације, као и 
реакције деце. На крају ћемо дати и налазе о пројекту, податке и информације 
о резултатима рада до којих се дошло током досадашње пилот фазе пројекта, 
као и обрисе евалуације која ће нас упутити на то да ли смо постигли 
очекиване резултате у овој фази пројекта и да ли, уз адекватне корекције и 
допуне на више планова, пројекат треба наставити. 

ПРОЈЕКАТ „ДА ЛИ МОГУ ОПЕТ ДА ДОЂЕМ?“ 
ЗАШТО СМО ПОКРЕНУЛИ ПРОЈЕКАТ? 

Педагошки музеј у Београду је школске 2007/08. године започео 
експериментални едукативни пројекат назван Да ли могу опет да дођем? за 
децу предшколског и млађег школског узраста. Пројекат је настао као одговор 
на потребу да се предшколцима и ученицима на смислен и за њих атрактиван 
начин приближи садржај сталне музејске поставке која говори о историји 
школе у Србији и да се заинтересују за садржаје које Музеј нуди. 

Пројекат Да ли могу опет да дођем? прати токове савремeних 
тенденција у музеологији, у оквиру којих музеји нису само зграде са 
експонатима, већ се активно обраћају својим потенцијалним посетиоцима, 
анимирају их, привлаче, нуде им образовне садржаје који су истовремено и 
атрактивни и занимљиви. Музеји треба да преносе идеје, да омогуће 
разумевање наизглед диспаритетних чињеница и појмова, да допринесу 
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стварању идентитета заједнице, да буде радозналост, да утичу на начин на 
који људи схватају и осећају свој свет.3  

Пошли смо од чињенице да би Музеј требало да буде незаобилазна 
установа у систему образовања, односно важан потпорни стуб формалном 
школовању. Наше школе су, по правилу, затворене унутар школских зграда и 
често недостаје слуха, воље, ентузијазма да се у наставном процесу користе 
локални образовни ресурси. 

Музеј као институција може имати бројне предности у процесу 
подучавања деце, јер учење на неформалан начин подстиче унутрашњу 
мотивацију и жељу за сазнавањем. Деца, ослобођена школског притиска и 
обавезе, могу у музеју да искажу своју аутентичну радозналост. С друге 
стране, музејски садржаји представљају продубљено и проширено знање које 
се стиче у оквиру школских програма на различитим нивоима образовања, па 
на тај начин музеји бивају потенцијално значајан ресурс додатних 
информација.  

Основни задатак нашег пројекта јесте оживљавање једне статичне 
изложбе – нове сталне поставке музеја. 

Пре него што смо започели рад на пројекту, уочили смо да наш 
класичан рад, који се састоји у томе да наши посетиоци од 5 до 105 година 
имају класично разгледање изложби, а групе посетилаца имају и вођење 
дежурног кустоса, није задовољавао и да број посетилаца није на нивоу који 
бисмо желели да постигнемо. Због тога смо закључили да би требало (у 
функционалном смислу) променити концепцију посета сталној изложбеној 
поставци и да би она требало да буде другачија од уобичајених, стандардних 
обилазака Музеја, посебно када су у питању посетиоци млађег узраста. 

Напоменимо да је реч о дугорочном пројекту и да смо планирали да се 
реализација пројекта одвија у следећим фазама: 

• пилот фаза (од јануара до јуна 2008. године) 

• главни период реализације (школска 2009/10. година) 

• евалуација ефеката (школска 2010/11. година). 

У овом раду се говори само о већ реализованој пилот фази, која је 
представљала својеврсну заокружену целину. 

Први корак у процесу рада на пројекту био је формулисање општег 
циља и специфичних циљева пројекта. 

Као свој општи циљ поставили смо неговање будуће музејске 
публике, односно стварање навике посећивања музеја код најмлађих. 

                                                        
3 Упореди George E. Hein, Learning in the Museum, Routledge, New York 1996, 150. 
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Специфични циљеви су: 

• Приближавање традиције, допринос бољем разумевању националне 
прошлости и подстицај формирању културног идентитета код деце 
најмлађег узраста. Један од циљева јесте и развој позитивних осећања 
према прошлости. 

• Стицање знања о националној прошлости, детињству, играма, школским 
обавезама деце на овим просторима кроз векове, а посебно у последњих пар 
векова, подстицање интересовања за стару школу и прављење паралеле 
између старе и нове школе. 

• Искуствено упознавање са вештинама које су училa деца у прошлости.  

• Подстицање развоја дечје креативности и радозналости. 

• Подстицање сарадње и толеранције међу децом, јер многе планиране 
активности деца изводе у групама, а важан принцип у радионици јесте да су 
сви учесници равноправни и једнаки, да се поштују туђа мишљења и воља и 
да се свакоме даје прилика да се изрази, поштујући одлуке и вољу сваког 
члана групе. 

Осим тога, поставили смо још амбициознији задатак, а то је да 
заинтересујемо децу да пожеле поново да дођу, да доведу своје родитеље, 
другове, браћу и сестре. Сматрамо да је то начин на који се формира музејска 
публика, јер деца од малих ногу стичу навику и потребу да посећују музеје. 
Зато пројекат и носи име по спонтаној реакцији једног малишана, који је 
напуштајући Музеј питао Да ли могу опет да дођем? Стога је главни циљ 
пројекта до 2012. године не само да повећамо број посета Музеју, већ и да 
допринесемо стварању навике посећивања музеја код најмлађих и неговању 
будуће музејске публике. Идеално би било да ученици стекну навику да 
похађају музеје уопште, а не само Педагошки музеј. 

Према речима једног музеолога: „Музеји желе да публика буде 
постојана, да буде задовољна, да задржи пријатна сећања која не бледе. Да 
изађе обогаћена и да пожели брзо да се врати. И то је најбитнији утисак који 
се чува и преноси другоме“. Са своје стране, публика „мора да буде захтевна, 
да очекује много и да критички посматра понуђено, у шта је укључена 
едукативна улога“.4 Оваквој едукацији публике треба да допринесе и наш 
пројекат Да ли могу опет да дођем? 

Кустоскиња Педагошког музеја и ауторка пројекта Да ли могу опет да 
дођем? Гордана Павловић Лзаревић окупила је око себе тим стручњака 
(педагог Тијана Лазић, психолог мр Слободанка Антић, конзерватор и сликар 
Милица Црнобрња-Вукадиновић и астрофизичар Горан Павичић) и заједно са 
њима осмислила едукативнe програме у оквиру пројекта, који су у периоду од 

                                                        
4 Ирина Суботић, Створити и волети публику, предговор у књизи Клод Жилбер (приред.), 
Музеј и публика, Clio, Београд 2005, 15. 
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јануара до јуна 2008. године били у фази испитивања и тестирања у циљу 
проналажења најбољег метода за рад са децом. У рад на пројекту Да ли могу 
опет да дођем? био је укључен и већи број сарадника из школа, са којима се 
консултовало током рада и са којима је планиран начин рада по различитим 
фазама и у различитим радионицама (Данијела Томовић, професор разредне 
наставе из Пожаревца, Марија Капс, професор разредне наставе и Бојана 
Зечевић, учитељ разредне наставе ОШ „Краљ Петар I“ из Београда). 

Програми су прилагођени одређеном узрасту деце од 3 до 6 и од 6 до 
11 година (I-IV разред основне школе) и реализовани су кроз игре са 
упитницима, слагалицама, трагањем за одређеним музејским предметима о 
којима су им водитељи пре тога говорили, повезивањем онога што је виђено 
на изложби са конкретним активностима у радионицама и препознавањем 
појединих знаменитих личности и сцена виђених током посете музејској 
сталној поставци и слично. Деца су учила слушајући, гледајући, додирујући, 
осећајући и промишљајући, јер тако се историја боље учи и памти, а знања 
постају трајнија и применљивија. 

Сматрамо да овако осмишљено упознавање са сталном поставком 
Музеја омогућава деци да сазнају више о културним вредностима народа 
којем припадају, као и о школи њихових предака. 

 

 
Амбијент - учионица „Школски час и школски одмор 
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Значај искуства за учење истицао је још Јан Амос Коменски, а данас је 
то општеприхваћени постулат савремене педагогије. Такође, још тридесетих 
година прошлог века утврђено је да могућност интерактивног односа 
посетилаца према музејским експонатима у огромној мери доприноси ширини 
и дубини знања која ће посетиоци – а посебно они најмлађи – понети из 
музеја. Стога данас већина музеја у свету води рачуна о овој интерактивној 
димензији својих изложби.5 И у Музеју постоји амбијентална целина са 
оваквом наменом – учионица Школски час и школски одмор. Амбијент је 
подељен на два дела: простор за игру и учионицу са оригиналним дрвеним 
клупама, „скамијама“, катедром, школском таблом итд., али и са новим 
могућностима мултимедијалних презентација. Овај амбијент је прилагођен 
управо нашем главном циљу да се деци приближи један део историје, јер им је 
у њој омогућено да дођу у непосредни контакт са музејским предметима. У 
овој учионици не само да деца могу да виде, опипају, „осете“ предмете из 
прошлости, већ имају могућност да у свом сопственом искуству доживе како 
је изгледао живот школске деце пре неколико векова. Другим речима, овде 
можемо младима да понудимо авантуру духа у служби њиховог образовања. 

ТЕОРИЈСКО ПОЛАЗИШТЕ –  
ИНТЕРАКЦИОНИЗАМ И КОНСТРУКТИВИЗАМ 

Као што је већ речено, убрзо по отварању сталне изложбене поставке, 
имали смо јасан увид да су најмлађима тешко приступачни пратећи текстови 
са легендама, као и садржаји који се презентују коришћењем нових 
информационих технологија – PDA (који пружа допунске слике и 
информације о изложеним предметима) и холограмска конзола (на којој се 
може упознати садржај депоа Музеја – све оно што није изложено) – јер су 
писани за њих тешким и неразумљивим језиком. На тај начин смо добили 
непосредну потврду за основне постулате савремене психологије учења, 
наиме, за то да пука изложеност неким информацијама или неком градиву 
није сама по себи довољна да би ученик усвојио одређено знање. Потребно је 
наћи начин, пут којим ће се направити мост између онога што сваки ученик 
већ зна и нових садржаја.6 Свако ко се нађе у улози онога који подучава мора 
да осмисли начин како да повеже то ново знање са оним што деца, односно 
ученици, већ знају. Другим речима, стицање знања, то јест учење у оквиру 
савремене психологије учења може се изједначити са успостављањем веза 
између старог и новог знања.7 Зато се музеји стално налазе пред задатком: 

                                                        
5 Види George E. Hein, Learning in the Museum, Routledge, New York 1998. 
6 Види: Д. Аusubel, Educational Psychology, а Cognitive View, New York 1969; Ж. Пијаже, 
Порекло сазнања, Нолит, Београд 1983; Л. Виготски, Мишљење и говор, Нолит, Београд 
1983, И. Ивић, А. Пешикан, С. Антић, Активно учење 2, Институт за психологију, Београд 
2003. 
7 Л. Виготски, Мишљење и говор; И. Ивић, Теорије менталног развоја и проблем исхода 
образовања, Психологија, том 39, бр. 1-2; И. Ивић, А. Пешикан, С. Антић, Активно учење 
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како до најмлађих посредовати музејске информације, односно како наћи 
начин да их учинимо разумљивим, смисленим и занимљивим. 

О развоју и учењу 

Стара је дилема у психологији и теорији развоја јединке и њеног 
образовања: који удео у развоју припада генима, наслеђу, особинама 
личности, а који утицају средине или личном искуству, што ставља ова два 
фактора у супротстављене позиције и један или други фактор приказује као 
једини битан за развој. Данас се већина научника који испитују развој не 
труди више да пресуди да ли је развој „више природан“ – да ли представља 
само „одмотавање“ унапред записаног генетског кода – или се одвија под 
битним утицајем околине, укључујући и подучавање, деловање других особа, 
односно „неговање“ детета у најширем смислу. Научници схватају те две 
снаге као снаге у интеракцији и у служби развоја и тврде да се развој не 
одвија само кроз индивидуално и унапред програмирано учење, нити је 
искључиво одређен утицајима средине. Према речима једног аутора: „Дете 
није неки засебан човечуљак, који се развија ширећи се упоље из неке 
фиксиране конфигурације особина, диспозиција и претходно створених 
могућности; а ... свет, са друге стране, није нека вечна и објективна мрежа 
узрочних фактора који се стичу на новорођенчету да би од пасивне, 
повинујуће грудве обликовали структуру, споља предодређену. У позитивној 
формулацији: ... дете је учесник у свом сопственом изграђивању, као и 
изграђивању света, али онај чије се учешће развија у контексту неизбежне 
друштвене и историјске праксе, која подразумева како принуду и потенцијале 
природе, тако и акцију осталих учесника...“8 

У обе данас најутицајније теорије о когнитивном развоју детета – у 
теоријама Жана Пијажеа и Лава Виготског – наглашена је узајамност, 
међудејство индивидуе и средине. Обе теорије можемо назвати 
интеракционистичким, јер у први план истичу интеракцију субјекта са 
средином, али се између њих уочавају и значајне разлике у третирању 
појединих аспеката средине као формативних чинилаца развоја. 

И Пијаже и Виготски развој схватају као след квалитативно 
различитих развојних ступњева (које и прецизније дефинишу), а не као пуко 
слагање „честица“ развоја. Дете „граби“ ка зрелости кроз универзалне 
стадијуме развоја који се јављају на одређеним узрастима (дакле захтева се 

                                                                                                                                        
2; А. Пешикан, Треба ли деци историја? – Психолошки проблеми наставе историје у 
основној школи, Завод за уџбенике, Београд 1996; А. Пешикан, Настава и развој 
друштвених појмова код деце, Завод за уџбенике, Београд 2003; С. Антић, Модели 
интерактивне наставе/учења примерени раду у редовним школским установама, 
магистарски рад одбрањен на Одељењу за психологију Филозофског факултета у Београду, 
2007. 
8 Wartofsky, The Child’s Construction of the World and the World’s Construction of the Child; 
цитат преузет из: Rogoff, B., Apprenticeship in Thinking, Oxford University Press, New York 
1990,  25. 
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сазревање, схваћено у физиолошком смислу), али је поред сазревања потребна 
и акција детета у средини. При том је за сам развој нужан механизам 
когнитивне неравнотеже, постојање сукоба између онога што дете већ зна и 
нових сазнања. Док год дете може само да асимилира свет око себе, дотле се 
одвија развој само унутар постојећег стадијума. Када когнитивни систем 
детета не може више да асимилира објекте и схеме сазнања, и када систем 
„процени“ да се нова равнотежа једноставније и економичније постиже 
променом саме когнитивне структуре, долази до акомодације – промене 
целокупне когнитивне структуре и преласка на виши развојни ниво. Дакле, 
когнитивна неравнотежа је услов напредовања.9  

Пијаже сукоб схвата као конфликт дететовог егоцентричног погледа 
на свет са „отпором“ физичких објеката из средине, који се не покоравају 
дететовим сазнајним схемама, већ је оно принуђено да стално гради нове 
схеме кроз преплитање асимилације и акомодације. Оно што је веома важна 
педагошка последица Пијажеовог учења јесте то да свако сазнање мора бити 
резултат самосталне активности онога који сазнаје. Непрекидним 
сучељавањем и активношћу, јединка конструише своје знање. Због оваквог 
погледа, Пијажеово схватање се назива конструктивистичким. Једноставно 
речено, веома важно померање у разумевању процеса учења почива на 
разумевању улоге детета (или уопште онога који учи) у наставном процесу.  

Суштина овог тумачења јесте у томе да се схвати да ученик није 
tabula rasa, односно празна плоча на коју ће неко само уписати знање.10

 

Напротив, свако дете је јединка која већ има цео опсег постојећих знања и 
искустава и суштина учења лежи у успостављању веза између онога што се 
већ зна и оног новог.11

  

Међутим, оно што је од Пијажеа наовамо постало део 
конструктивистичких погледа на когнитивни развој јесте следеће: активност 
која је извориште за искуство не мора бити искључиво физичка, споља 
видљива активност. Активност може бити – а у школском окружењу најчешће 
то и јесте – мисаона. Па чак и кад је на раним ступњевима развоја активност 
непосредно делање на објекте из окружења, суштина развоја јесте да 
активности постану унутрашње и да у крајњој инстанци развоја пређу у 
унутрашње апстрактно размишљање. 

Пијаже посебно наглашава значај физичке средине, иако сматра да је 
и социјална средина потребна за развој. „Друштвени живот је неопходан за 

                                                        
9 Ж. Пијаже, Психологија интелигенције, Нолит, Београд 1968. 
10 B. Rogoff et al., Models of Teaching and Learning: Participation in a Community of Learners; 
И. Ивић, Теорије менталног развоја и проблем исхода образовања, Психологија, том. 39, 
бр. 1-2, 1992; И. Ивић, А. Пешикан и С. Антић, Активно учење 2, 2003. 
11 D. Ausubel, Educational Psychology, 1968. 
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развој логике. Ми, дакле, верујемо да друштвени живот мења саму природу 
индивидуе“.12

  

Виготски у својој теорији развоја истиче формативну улогу 
социјалних интеракција, и то у првом реду асиметричну интеракцију детета и 
одраслог.13

 Формативна улога социјалне интеракције значи да без ње нема 
развоја уопште, да је то механизам којим се оно што је биолошко 
трансформише у културно. Асиметрична интеракција значи да дете и одрасла 
особа као партнери у размени нису једнаки. Одрасла особа зна, уме, може 
више, боље и сложеније него дете. Међутим, управо та асиметрија размену 
чини развојно подстицајном. Дете и одрасли „сарађују“ у изградњи 
когнитивних и осталих функција тако што одрасли воде и обучавају дете, а 
функција која се изгради кроз такву сарадњу постаје власништво детета (нпр. 
говор, појмови, вештине...). У том смислу, и теорија Виготског јесте 
конструктивистичка теорија, само се због тог нагласка на социјалној размени 
зове још и социјално-конструктивистичком.14

  

Наравно, ни Виготски не негира нужност зрелости нервног система, 
која је предуслов да се утицаји споља заиста и приме. Развој тече од зоне 
прошлог развоја (функције којима је дете одавно овладало), преко зоне 
актуелног развоја (функције којима дете тренутно влада), до зоне будућег или 
наредног развоја (функције којима ће дете тек у будућности овладати). За овај 
процес јако је важна зона наредног развоја. Овај концепт представља 
оригинални допринос теорије Виготског и веома је важан због својих 
педагошких имликација. Виготски зону наредног развоја одређује као зону у 
којој дете не овладава појединим функцијама, то јест, не може да само изведе 
поједине активности, али то може уз помоћ компетентнијег одраслог. Зона 
наредног развоја јесте период који је ограничен са једне стране клицом, 
зачетком те структуре која постоји у детету одређеног узраста, а са друге 
стране потпуним формирањем и преузимањем те структуре од стране детета; 
тј. то је период који траје од момента када дете не може само (да хода, говори 
...) већ само уз сарадњу, па до момента када дете може самостално да изведе 
те активности и операције, односно да самостално влада неком функцијом.  

                                                        
12 Пијаже, цитирано из: Rogoff et al., Models of Teaching and Learning: Participation in a 
Community of Learners, 33. 
13 Л. Виготски, Мишљење и говор, Нолит, Београд 1983. 
14 Значај социјалног контекста, односно културе, Виготски препознаје и у социјалној 
природи наше когниције. Он сматра да се индивидуални развој виших менталних процеса 
не може разумети без узимања у обзир друштвених корена већ описане социјалне 
интеракције, али и културно-историјских тековина, од појаве homo sapiensa па све до 
данашњег човека. Те друштвене културне тековине назива оруђем које посредује у 
интелектуалној активности. Наиме, Виготски је запазио да се, морфолошки и физиолошки 
гледано, мозак човека већ хиљадама година не мења, али човек ипак постаје све вештији, 
мудрији, спретнији итд. То је зато што, сматра Виготски, човек ствара амплификаторе 
својих способности – технике и технологије (у које спада и говор). Тиме је Виготски увео 
филогенезу у онтогенезу, тј. он развој појединца не истрже из културно-историјског 
континуитета. 
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Педагошке импликације ове теорије су јасне: у „зони наредног 
развоја“ утицај одраслог има највише развојног ефекта на стицање неке 
когнитивне структуре. У овој фази се одрасли појављује као спољашња 
допуна дететове менталне активности и заједничка активност одраслог и 
детета има најадекватнији развојни смисао.15 

Са овим је у вези још један важан концепт који се развио у оквиру 
сродне конструктивистичке и културолошке теорије Брунера (треће водеће 
теорије о питањима когнитивног развоја). То је метафора о подупирању, 
грађевинској скели или потпорној конструкцији, која описује помоћ одраслог 
управо у овој зони. Аутори су подупирање одредили као „процес који 
омогућава детету или почетнику да реши проблем, заврши задатак, постигне 
циљ који би му био недостижан без дате помоћи“.16

 Метафора потпорне 
конструкције потпуно се уклапа у концепт интеракције одраслог и детета у 
зони наредног развоја из теорије Виготског,17

 јер дете овај задатак не може да 
реши само, али може уз одговарајућу помоћ одраслог. Стога се у литератури 
ова два термина најчешће појављују заједно као подупирање у зони наредног 
развоја.  

Из домена развојне психологије и интеракције малог детета и мајке, 
ова метафора се „прелила“ у домен педагошке психологије, посебно код 
аутора социјално-конструктивистичке оријентације. Социјална природа 
подучавања, то што је смисао подучавања управо у вођењу ученика из зоне 
актуелног развоја у зону будућег развоја, то што наставник у том вођењу 
користи различите технике, стратегије, поступке, методе наставе и учења, и 
при том их флексибилно употребљава, прилагођавајући потпорну 
конструкцију потребама и могућностима онога који учи – све су то важни 
аргументи у прилог томе да ова метафора добро описује ефикасно 
подучавање.  

Овде смо навели кратке скице доминантних теорија развоја, јер оне 
чине непосредни теоријски оквир за овај пројекат. Из ових теорија извели смо 
методолошки приступ у раду са децом, са очекивањима да ће дати највеће 
педагошке ефекте, веће него уобичајена методологија рада у музеју (која се 
најчешће своди на вођење по сталној поставци и изложбама). 

Поглед на учење који је одредио наш приступ раду са децом у музеју 
може се сумирати на следећи начин: деца нису tabula rasa, празан калуп у 
који неко са стране може улити знање. У сваком моменту када започињу неко 

                                                        
15 B. Rogoff et. al., Models of Teaching and Learning: Participation in a Community of Learners. 
16 Wood, et al., The Role of Tutoring in Problem Solving, Journal of Child Psychology and 
Psychiatry, vol. 17,  90. 
17 Иако међу референцама у Вудовом чланку није наведен Виготски, то не значи да аутори 
тада нису били упознати са радом Виготског, јер је Брунер писао предговор за прво 
енглеско издање Тhought and Language још 1962. године (према J. Pea, The Social and 
Technological Dimensions od Scaffolding and Related Theoretical Concepts for Learning, 
Education and Human Activity, The Journal of the Learning Sciences, vol. 13, no. 3,  423-451). 
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учење, мора се узети у обзир да деца већ имају нека своја постојећа знања, 
убеђења, искуства. Ова предзнања некада су експлицитна а некад интуитивна 
и неосвешћена, понекад тачна а понекад погрешна. Каква год да су, она су 
основа на којој се гради свако ново знање, што треба имати у виду у 
педагошким активностима музеја.  

Учење је самостална мисаона конструкција онога који учи. Без 
мисаоне активности онога који учи нема учења. 

Учење је заправо успостављање веза између предзнања и новог 
знања. Зато је веома важно да се у сваком наставном процесу, у току 
подучавања обезбеде услови да се те везе успоставе. То је једини начин да се 
створе трајна и применљива знања. 

Учење је по својој суштинској природи интерактивно. Интеракцију 
би требало схватити у најширем смислу, као интеракцију са физичким 
окружењем, социјалним окружењем, као и са објектом сазнавања. При томе је 
веома важан механизам учења, стварање когнитивног конфликта у коме ће 
се сучелити оно што дете већ зна, уме, може и ново сазнање или ново умење. 

Учење се може схватити као ко-конструкција знања, као социјална 
асиметрична размена у којој учествује један одрасли (најчешће наставник) 
који зна, може, уме више и један почетник (дете). Ова социјална размена јесте 
ефикасан начин за буђење когнитивног конфликта и за процес у коме ће 
одрасли водити дете до све већег осамостаљивања у одређеној функцији.  

У том процесу учења и подучавања одрасли ће водити, подупирати, 
користити различите потпорне конструкције. Како одмиче процес стицања 
све веће самосталности и ефикасности детета, тако одрасли укида поједине 
помоћи и подржава дететово осамостаљивање. Процес подучавања би најпре 
требало схватити као „стварање услова за учење“ ученика; другим речима као 
осмишљавање наставне ситуације у којој ће се одвијати процес и учења који 
ће довести до стицања нових когнитивних способности. Педагошки 
психолози интеракционистичке оријентације акценат стављају на оно што је 
унето у наставну сцену, на наставна средства и наставна помагала, а не на 
задати простор. Много тога наставник може дорадити, поправити, 
преоквирити, и тако превазићи оно што му је дато. Један од начина јесте и 
укључивање садржаја музејских поставки у наставну ситуацију. 

О дечјим интересовањима 

Један од важних циљева које смо желели да остваримо нашим 
пројектом Да ли могу опет да дођем? јесте и развој интересовања деце и то 
интересовања за друштво, за културу, за прошлост. 

На овом месту неопходно је рећи нешто више о дечијим 
интересовањима и њиховој улози у развоју дечије личности, јер захваљујући 
њима дете обраћа пажњу на одређене објекте, активности, осећа и реагује на 
одређен начин.  
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Интересовања се постепено развијају, почев од основних биолошких 
потреба па до најсложенијих културних потреба и интереса. 

Дете живи у људском друштву у коме је неопходно стално учење да 
би се задовољиле све различите и сложене потребе, које прерастају биолошки 
оквир и постају „социјализоване“. Спољни фактори „често изазивају одређене 
мотиве а тиме и поступке“ и „без спољних фактора не би многи мотиви који у 
детету постоје и делују постали водећи и не би изазвали никакву акцију“.18 У 
оквиру тога пожељан је и могућ наш утицај на дете – који се састоји у томе да 
разним подстицајима јачамо позитивне мотиве детета; ако они постају 
довољно јаки, уследиће и активност детета. При том треба обратити пажњу на 
то како и какав подстрек дати. Подстрек увек треба да буде у складу са дечјим 
развојним могућностима да би се формирало неко интересовање које ће бити 
трајно. То је битно због тога што ће дете врло брзо изгубити интересовање за 
неки рад чим буде приметило да нема успеха у њему (а успех у раду изостаје 
ако је рад сувише тежак за дете, односно ако је функција којом треба да 
овлада у зони будућег развитка детета).  

Стога у сваком процесу учења, као и у свим другим дечијим 
активностима, дете треба да доживљава одређено задовољство, јер када је реч 
о односу детета према некој активности „свако задовољство делује у том 
смислу да се учврсти тежња за овим задовољством и тиме утире физиолошки 
и психолошки пут“.19

  

Из ових наведених теоријских полазишта следе непосредне последице 
за наш пројекат. У складу са теоријама интеракционизма Пијажеа и 
Виготског, дошли смо до замисли да цео пројекат изведемо у амбијенту који 
ће погодовати једном од циљева, а то је подстицање интересовања за „стару“ 
школу, односно за школу каква је била у прошлости и за историјски развој 
школства и просвете код нас. Идеја нам је да Музеј и стална изложбена 
поставка буду амбијент за учење и да омогућимо интеракцију деце са 
објектима сазнавања, односно са изложеним музејским предметима. 

Претпоставили смо да ће деца много више „профитирати“ од учешћа 
у радионицама које ће их подстаћи на интерактивне односе са окружењем 
(преко непосредне перцепције и акције у том окружењу), него да се о свему 
томе само прича (класично вођење по сталној поставци у стереотипном 
односу кустос–деца, што само подсећа на затворени простор учионице). 

Пратећи траг социјалног интеракционизма Виготског, дошли смо до 
начина на који ћемо извести (и којим смо углавном и извели) наш програм, а 
то су радионице. Чини нам се да се у радионичарском поступку постиже 
управо она интеракција између одраслих (водитеља) и деце, која на најбољи 
могући начин асистира у развоју, „радећи“ у зони наредног развоја, при чему 

                                                        
18 Толичић, Дечја интересовања и методи њихова испитивања, у: Зборник Књижевност за 
децу и рад у дечијим библиотекама, Београд 1958, 165. 
19 Исто. 
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не врши принуду и пасивизирање деце. У самом садржају програма остављено 
је места и за подстицање интересовања за друштвено окружење, као и за рад 
на освешћивању сопственог бића и улоге у друштву. Трудили смо се да на 
прави начин деци понудимо нека нова сазнања (за која су она дорасла) да би 
она постала добит за децу не само у виду знања, већ и као мотиватор за даље 
трагање за сличним сазнањима. При том смо покушавали да се такав рад 
надовеже на већ постојећа дечја интересовања и друге мотиве, јер смо 
закључили да се на тај начин успоставља добар контакт са ђацима и да их је 
на такав начин најлакше активирати. 

ИНТЕРАКТИВНИ ПРИСТУП У САВРЕМЕНОЈ МУЗЕОЛОГИЈИ: 
ИНТЕРАКЦИЈА МУЗЕЈА И ШКОЛА 

Васпитно-образовни процес остварује се примарно у школи, али и у 
другим установама које својим садржајем и програмом употпуњују и подижу 
квалитет педагошког процеса. Савремена школа не може пружити адекватан 
квалитет васпитања и образовања без сарадње с другим установама. Једна од 
таквих установа с којима школа треба што више да сарађује јесте музеј. 

Свакако је неопходно веће и осмишљеније повезивање школа и музеја 
различитим активностима, било наставним или ваннаставним. 

Нaјвећa вредност музејa у педaгошком смислу јесте очигледност. 
Гледајући предмете из прошлости визуaлизујемо историју човекa и његовог 
рaдa. Изложени предмет имa документaрну вредност из чегa произлaзи и 
његовa педaгошкa вредност.20 

Музеји излажући aртефaкте оживљaвaју људску историју, осликaвaју 
животе појединaцa и групе у одређеном времену и простору, причaју о 
свaкодневном животу, обичaјимa и трaдицији. У њимa се могу препознaти 
многе зaборaвљене идеје и вештине, кaо и односи међу људимa. 

Музеј излaгaњем и интерпретирaњем музеaлијa утиче нa рaзвијaње и 
усмерaвaње емоцијa у контексту ствaрaњa и преношењa знaњa и доживљaјa 
невербaлним путем.  

Музеологијa се, кaо део информaцијских наука, бaви предметимa, 
било дa су то музејски предмети или предмети људског наслеђа. Информације 
које нaстaју у комуникaцији с предметом јесу двојaке: научне и културне. 
Музеологијa отвaрa нове облике знaњa кaда је реч о наслеђу, a тaкође отвaрa 
простор новим облицимa педaгошког поучaвaњa, учењa и сазнaвањa у односу 
премa наслеђу. Кaдa говоримо о aктивном приступу културном наслеђу треба 
издвојити три нaчинa деловања: 

1. васпитање и обрaзовaње стaновништвa  

                                                        
20 Росић, Педагошко значење музеја, Зборник радова, 2005, 265 -278. 
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2. сaмообрaзовaње појединцa  

3. трајно васпитање и обрaзовaње у основношколским, средњошколским и 
високошколским устaновaмa.21 

Зaдржaћемо се овде нa васпитању и обрaзовaњу у школским и 
високошколским устaновaмa.  

Процес васпитања и обрaзовaњa нaјлогичније почиње у основној 
школи, чaк већ у предшколској устaнови. Међутим, у нaстaвним плaновимa и 
прогрaмимa нaлaзимо изузетно мaли број сaдржaјa који се односе нa културно 
наслеђе. Поједини сaдржaји изводе се у оквиру нaстaве природе и друштвa, 
српског језикa, историје, ликовне и музичке културе. Културно наслеђе је 
зaнемaрено, пa из тогa произлaзи и његово мaргинaлно место у саставу 
целокупног обрaзовaњa. Због тогa је потребно побољшaти педaгошки однос 
између музејa и школе, па континуирaним васпитањем и обрaзовaњем, 
рaзвијaти свест о вaжности културног наслеђа. 

Сарадња школе и музеја 

Од предшколског до високошколског образовања педагошка сарадња 
школе и музеја мора бити свеобухватна, циљна и дидактички утемељена у 
васпитно-образовним садржајима, подигнута на више нивое сарадње. У овом 
контексту потребно је нагласити и значење музеја као педагошке установе, и 
остале задатке васпитања и образовања интегрисати у укупни наставни и 
ваннаставни рад и друге облике рада.  

Сарадња музеја и школе треба да се оствари на три начина:  

1. Сарадња директора школе и директора музеја, који треба да уговоре 
сарадњу и њене појединости.  

2. Сарадња музејског педагога и предметног наставника, који ће утврдити 
облик, методе и време сарадње.  

3. Сарадња музеја с ученицима у разним ситуацијама (нпр. у изради 
реферата, семинарских радова или укључивањем у музејске радионице).  

Да би сарадња била успешнија, потребно је да музеј на почетку 
школске године упозна школе и наставнике са својом делатношћу, а у оквиру 
тога и са планом изложби које ће се одржати током године у музеју.  

Предметни наставници треба да обавесте музеј о наставним 
јединицама које би обрађивали у музеју, у које време, и о изложбама које ће 
посетити. Предметни наставници треба да наведу узраст ученика, односно 
разред и да се договоре ко ће изводити наставну јединицу – наставник, 
музејски педагог или кустос.  

                                                        
21 Исто, 272. 
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Нажалост, учитељи се не осећају обучени за наставу у музеју. За сада, 
у недостатку довољно образованих кадрова с подручја музејске педагогије, 
најбоље је решење да ученике кроз музеј води кустос. Да би се обрада 
наставне јединице у музеју успешно реализовала, она мора бити утемељена на 
дидактичким и методским принципима. Кустоси морају водити рачуна да 
принцип примерености узрасту ученика свакако буде задовољен, јер не смеју 
преценити али ни потценити интелектуалне способности ученика. Принцип 
индивидуализације наставе у музеју лакше се спроводи, јер се обично ради у 
малим групама, а, такође, доживљај као педагошки принцип има далеко већи 
учинак приликом обраде наставне јединице у музеју. Музеј је често претрпан 
експонатима, па треба водити рачуна и о принципу систематичности и 
поступности, да то обиље не би изазвало збрку и збунило ученике. Због тога 
ученике треба стручно водити по дидактичким правилима: 

• од ближег према даљем,  
• од једноставнијег ка сложенијем,  
• од познатог према непознатом.  

Зато кустос пажљиво мора одабрати материјал, редослед и поступак излагања. 

 

 
У дворишту Педагошког музеја 
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Наравно да је у обради наставне јединице у музеју највише заступљен 
принцип очигледности, међутим он у себи крије и неке замке. Ученике због 
бројне грађе често привлачи најатрактивнији материјал, који није нужно и 
предмет обраде. Зато ученичко посматрање мора да буде усмеравано. Треба 
водити рачуна о јасноћи појмова и подстицати ученике на сопствену 
активност у разумевању предмета. На тај начин трајније памте научено, 
квалитет знања је бољи и развија им се способност посматрања. Посета музеју 
мора довести до сазнања о сврси, поруци и значењу појединих експоната, што 
често резултира жељом за самообразовањем. Стога је могуће осмислити низ 
различитих радионица, играоница и пројеката који укључују децу у рад 
музеја. Коначни смисао и циљ тога јесте подстицај на самостално 
индивидуално посећивање музеја. У музејским радионицама могу се научити 
најразличитије дисциплине из културног наслеђа које касније, у оквиру 
школског програма, могу да се прошире и тако сачувају од заборава. 

МЕТОДИЧКА ОСНОВА – КАКО РЕАЛИЗОВАТИ ЗАМИШЉЕНЕ 
ЦИЉЕВЕ? 

Када се помене стицање конкретних знања и вештина, одмах се 
помисли на учење, подучавање и школу. Свесни смо да деца често придају 
негативно одређење свему што носи епитет школски, свему што може 
асоцирати на наставу, учење или неки од облика формалног образовања. 
Самим тим, културно-образовна установа као што је Педагошки музеј, који се 
бави историјом школства и просвете и чије су витрине пуне „мрских“ ствари 
као што су школски уџбеници и сл., може, у први мах, да одбије најмлађе 
посетиоце, јер их на неки начин подсећа на школу.22 

Стицање знања које није ex catedra већ се одвија интерактивно 

Радионица је облик образовног рада, са децом или одраслима, који је 
постао популаран у свету и код нас у последњих неколико деценија. Један од 
циљева радионице јесте да произведе неку врсту психолошке личне добити 
код сваког учесника. У радионицама организованим у Музеју полазници 
науче много о самим предметима који су изложени, о намени и значају 
изложених експоната, о њиховом ширем друштвеном и културном контексту, 
стичу одређене вештине и могу да учествују у постављању сопствених 
изложби, те да се и на тај начин упознају са радом музеја. 

Тешко је рећи ко је и када први пут употребио радионичарски 
поступак, али се сматра да је цела идеја потекла из психодраме, терапијске 
технике која је настала половином овог века. Од тада па до данас 
радионичарска „баштина“ постајала је све богатија и разноврснија; у њу су 
улазиле разне игре и активности, прилагођаване или посебно смишљене.  

                                                        
22 Уосталом, од свог оснивања 1896. године до 1960. Музеј је носио назив “Школски 
музеј”. 
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Основа радионица јесте структурисан сценарио, план по којем се 
преко конкретних захтева усмерава лични ангажман учесника радионице. 
Свака радионица се заснива на пажљиво осмишљеном, унапред 
припремљеном сценарију, који би требало да оствари унапред замишљен 
специфични циљ. У зависности од тог циља, радионице имају различите 
захтеве који се постављају пред учеснике, различите процесе и, самим тим, 
различите исходе. Неке су више усмерене на развој сазнајних, или 
едукативних или метакогнитивних способности, неке на развој социјалних, 
комуникационих стратегија и техника, неке на развој креативности, неке су 
замишљене као део психолошке превенције. Радионице које смо организовали 
у Педагошком музеју спадају у групу едукативних радионица. 

Сценарио се састоји из структурисаних активности учесника које 
водитељ уводи у облику конкретног захтева. Активности које се смењују око 
конкретних захтева у радионици траже непрекидни лични ангажман свих 
учесника, јер је основна поставка да се до сазнања стиже само елаборацијом 
властитог сазнајног доживљаја кроз размену са другим учесницима. Ови 
принципи радионичарског рада проистичу управо из социоконструкти-
вистичке теорије Виготског.  

Подсећамо се овде Пијажеове критике класичне наставе, јер сматрамо 
да је Пијаже први дао подлогу за тзв. активно учење, које негују и 
потенцирају управо едукативне радионице.  

Пијаже је против синдрома седи–гледај–слушај, јер је ту дете често 
пасивно, и физички и ментално. У традиционалној школи рад је наметнут 
ученику, тј. присутна је велика доза принуде која омета развој. Насупрот 
томе, активно учење јесте „спонтани рад, заснован нa потреби и личном 
интересу“.23

 Посебно је значајно и Пијажеово упозорење да је само 
изложеност таквом искуству недовољно за интелектуални развој, као и 
запажање да је у традиционалној школи запостављена размена међу 
вршњацима, јер су оба ова недостатка превазиђена радионичарским 
поступком. 

Динамика едукативне радионице подразумева пролажење кроз 
неколико фаза.24

  

Прво настаје лични доживљај, који је испровоциран одговарајућим 
садржајем у сценарију. Личан је и интензиван, јер је обојен емоцијама. 

Следећи корак представља уобличавање доживљаја, тј. уобличавање 
личног искуства неким симболичким средствима. 

                                                        
23 Ж. Пијаже, Психологија интелигенције, Нолит, Београд 1968. 
24 Упореди: С. Јанковић и Т. Ковач-Церовић, Основне претпоставке радионичарског 
поступка, у Т. Ковач-Церовић и сарадници (приред.), Учионица добре воље, Група Мост, 
Београд 1996. 
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Затим долази размена, односно комуникација са другим учесницима, 
што представља један од најплодотворнијих начина освешћивања и 
обогаћивања властитог искуства. 

Коначно, елаборација, обрада доживљаја и увид – већ уобличен и 
комуникабилан доживљај се кроз даљу размену у групи дограђује, прерађује, 
уопштава и осмишљава, те на тај начин настаје сложено и у разним 
ситуацијама применљиво сазнање. 

Радионица као једна од метода групног рада подразумева већи број 
учесника. Дa би се жељени циљ остварио, сценарио радионице мора створити 
такве услове да сваки учесник буде активан у току процеса рада. Радионица, 
захтева акцију од сваког учесника и тиме не оставља место за пасивно 
посматрање онога што се дешава. Битна одлика радионице јесте да нема 
посматрача. Сви су равноправни учесници. 

И сам водитељ радионице има двојаку улогу, он води процес, али је 
истовремено и учесник, што значи да учествује у размени са осталим 
учесницима. 

Посебно карактеристично за све радионице јесте то да је највећи део 
активности и захтева дат у форми игре. При том се игра схвата у најширем 
смислу речи – као најозбиљнији посао који дете ради, као организовано и 
осмишљено понашање вођено садржајем.25

  

Радионице у оквиру пројекта „Да ли могу опет да дођем?“ 

Радионичарски поступак представља искорак изван класичног 
школског система наставе, у правцу већег активирања ученика, наглашавања 
вредности личног искуства и веће сарадње ученика и водитеља радионице. 

Уз то, значајан допринос радионичарског поступка видимо и у 
побољшању опште атмосфере у којој се учење одвија у контексту игре, са 
занимљивим задацима који се стављају пред ученике и у којима се уважава 
сваки члан.  

Поред тога, могуће су и игре опуштања и загревања на почетку и 
завршне игре за подизање атмосфере на крају радионице, које доводе до 
стварања једног опуштеног, ведрог расположења, у којем је мотивација 
учесника много боља.  

Битне предности радионичарског поступка у односу на школу леже у 
томе: 

• што је лично искуство у у центру пажње,  

• што се учеснику приступа као целовитој личности, без изостављања или 
занемаривања емотивне и конативне компоненте личности,  

                                                        
25 Исто. 
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• што се знање не намеће већ се нуди, тако да је сваки учесник слободан да у 
радионицу унесе онолико колико жели и да из ње узме онолико колико 
може и хоће.  

Едукативни програм у оквиру пројекта Да ли могу опет да дођем? у 
Музеју користи радионичарски модел који је прилагођен специфичним 
потребама циљних група и образовном нивоу учесника. Циљна група пројекта 
јесу деца предшколског и млађег школског узраста (ученици III и IV разреда), 
јер рад са њима даје најбоље резултате, и управо због тога пројекат је 
прилагођен том узрасту и у пуној мери је одговарао степену зрелости и 
интересовању деце. Трудили смо се да понудимо деци оно што разумеју да би 
она то могла да прихвате и да то стечено знање има смисао и корист. 

Основни метод рада у овом програму јесте едукативна радионица чији 
је основни циљ „сазнавање“ у најширем смислу речи. Радионица је једна од 
метода групног рада, подразумева већи број учесника (15-30), а у Музеју 
обично имамо 18-20 учесника.26

 Свака едукативна радионица заснована је на 
пажљиво осмишљеном, унапред припремљеном, структурисаном сценарију. У 
сценарију се помоћу задатака и конкретних захтева усмеравају активности и 
лични ангажман учесника радионице. 

Структурирани, конкретни задаци у радионици прилагођени су 
узрасту, сазнајним могућностима (укључујући и могућности концентрације и 
пажње), предзнањима, и интересовањима деце. Таква радионица провоцира 
аутентичне доживљаје, које деца даље размењују, о којима дискутују, које 
дорађују и разрађују, па тако на самосталан начин граде једно ново сазнање. 

Задаци који се смењују траже непрекидну укљученост све деце у 
промишљању, смишљању, читању, цртању, креативном изражавању, игрању, 
испробавању и читавом низу других вредних активности. Ово је очигледно 
потпуно другачија ситуација од традиционалне посете музеју, у којој су деца 
пасивни слушаоци излагања кустоса. Уместо тога, едукативне радионице су 
метод који омогућава да већина деце све време буде активна, укључена у сва 
дешавања и да „узме“ онолико знања колико жели. Посебно карактеристично 
за све радионице јесте то што је највећи део активности и захтева дат у форми 
игре.  

Један од циљева едукативних радионица и програма у Педагошком 
музеју јесте да деца осете да су и сама део наше културне прошлости, као и да 
стечена сазнања и вештине интегришу у сопствено свакодневно понашање. 
Тај циљ покушаћемо да постигнемо развијањем позитивних осећања према 
прошлости тако што ћемо је „оживети“ и омогућити деци да неке њене стране 
непосредно доживе у свом сопственом искуству и својој самосталној 
активности, подстичући дечију креативност и уобличавајући спонтане и 

                                                        
26 То диктира број места у скамијама у амбијенту „Школски час и школски одмор“, у коме 
се радионица претежно одвија. 
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аутентичне доживљаје ученика до којих ће их довести игра као метод учења 
који се примењује у радионици. 

По самој својој природи, стална поставка је већим својим делом 
претежно „статична“. Приликом посете сталној поставци предмети се не могу 
додиривати ни осетити, јер су изложени на начин који не дозвољава директно 
руковање предметима – они се налазе у специјалним стакленим витринама 
под заштитним стаклом. Међутим, колико год је то могуће, деци је допуштено 
да додирују поједине музејске предмете, да их осете и да стварно замисле 
како је некада било, да замисле себе у различитим ситуацијама и другачијим 
условима у амбијенту Школски час и школски одмор. Кустос-педагог прати 
спонтана интересовања деце за поједине експонате и око њих гради причу о 
њиховом значају, значењу, употреби, природи, начину коришћења, о њиховом 
месту у нашој културној и друштвеној историји и слично. Значи, кустос 
упознаје децу са предметом тако што усмерава њихову природну радозналост 
и што њихова интуитивна знања допуњује знањима о историјско-културном 
контексту одређеног експоната, саопштавајући им неопходне податке на 
начин прилагођен њиховом узрасту, искуству и предзнању. Тако се на 
најбољи могући начин сустичу спонтана дечја знања и интересовања и 
научена знања, што је сигурни пут за изградњу применљивих и трајних знања 
код деце. 

Укратко, пројекат  Да ли могу опет да дођем? замишљен је тако да се 
учењу приступа неформално, кроз забаву, игру и подстицање и 
поштовање дечијих различитости. Приликом своје посете Музеју 
ученици треба да схвате да се овде не учи као у редовној школи, већ да се 
учи и ради кроз игру и међусобно поштовање. 

У тако осмишљеном програму, кустос-педагог је у прилици да 
усмерава пажњу детета на „битно“ и да контролише количину информација 
које преноси деци; да наглашава значај одређених предмета, објашњава 
њихово значење, квалитет и специфичност тако што информације „спакује“ у 
занимљиве приче.  

То је начин на који садржаји музејске поставке постају смислени за 
децу, што им омогућава да их разумеју на прави начин и да их запамте. 

У нашем пројекту користили смо радионице које смо сами осмислили, 
трудећи се да поштујемо основне карактеристике радионичарског поступка: 

• троделну структуру сценарија (1. загревање, 2. централна активност, 3. 
завршне игре),  

• број учесника (мале групе 15-20 учесника),  

• трајање радионица (око сат, сат и по). 

Трудили смо се да поштујемо правила радионичарског рада 
(толерантност, флексибилност итд.). Понашање сваког учесника регулисано је 
радионичарским правилима, која су важна јер дају интерактивној структури 
степен стабилности без које група не би могла да функционише: 
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• Учесници би требало да седе у кругу – што обезбеђује равноправност свих 
учесника. 

• Сваког учесника треба уважавати и свако може да каже шта мисли. 

• Треба поштовати и правило „даље“ – односно, право на неучествовање. 
Другим речима, учешће није принудно и обавезно, већ зависи од слободне 
одлуке сваког појединца.  

Такође, неопходно је и активно учешће водитеља: водитељ је у 
радионици „primus inter pares“, односно лишен је улоге ауторитета, а обогаћен 
улогом сарадника. Он истовремено мора да задржи вођство и да усмерава 
групу ка планираном циљу, али без катедре иза које би се сакрио. Добар 
водитељ мора бити флексибилан, али и одлучан у контроли процеса. Он треба 
да пред собом има јасан циљ којем води учеснике, али и да буде веома 
толерантан за индивидуална одступања, потребе, жеље и склоности сваког 
појединца. 

Искуство водитеља је, чини нам се, још једна пожељна 
карактеристика, јер она у првом реду омогућава сналажење у ситуацијама које 
одступају од плана (а које се релативно често дешавају) и то на такав начин да 
група и од тог одступања на неки начин има користи. 

РЕАЛИЗАЦИЈА ПРОЈЕКТА 

Када смо на основу почетних идеја осмислили пројекат, обратили смо 
се званичним дописом и остварили контакте са управама четири градске 
основне школе (ОШ „Светозар Марковић“, ОШ „Ћирило и Методије“, ОШ 
„Стефан Немања“ и ОШ „Дринка Павловић“) и две школе ван Београда (ОШ 
„Димитрије Давидовић“ Смедерево и ОШ „Јован Јовановић Змај“ Смедерево).  

Међутим, сарадња је остварена само са ОШ „Ћирило и Методије“. 
Друге школе са којима смо остварили сарадњу – ОШ „Краљ Петар I“, „British 
International School“ и приватна школа „Креативно перо“ из Београда – нису 
биле у нашем плану, али је са њима остварена сарадња. 

У жељи да придобијемо нову музејску публику и да презентујемо 
нашу нову сталну поставку започели смо рад са децом предшколског и млађег 
школског узраста на другачији начин. Определили смо се за радионице у 
којима се користе различити облици групног рада, који на различите начине 
ангажују учеснике радионице и проводе их кроз различите фазе од стварања 
до елаборације доживљаја. Водитељи ових радионица су људи са стручним 
искуством, а посебно је важно да су по образовању педагози, који као 
стручњаци у области образовања, у области историје школства и просвете 
могу да објашњавају предмете и призоре на изложби, као и да одреде 
количину информација које су намењене одређеном узрасту, у складу са 
њиховим сазнајним потребама. 
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Родиле су се различите идеје, а суштина је широко, потпуно и 
слободно коришћење амбијента сталне поставке. 

Пуштали смо ученике да сами прошетају по поставци, сами изаберу 
предмет свог интересовања о којем су касније разговарали са кустосом-
педагогом, али било им је забрањено да додирују експонате, да их осете и да 
тако стварно замисле и упознају како је некада изгледала школа и рад у њој, и 
да постану део изложбе. 

Нисмо користили амбијенталне целине сталне поставке за различите 
вођене активности групе деце. Деца нису имала слободу да истражују унутар 
тих амбијенталних целина са различитим предметима који су побуђивали 
интересовање, тако да је изостала слободна интеракција деце са предметима 
(нпр. играње са различитим играчкама из прошлости, седење у скамијама, 
писање старим прибором итд.). 

Из различитих разлога27
 нисмо могли потпуно да пустимо децу да 

самостално истражују по целом простору сталне поставке, као и да сав 
изложени материјал, који је својеврсно културно добро, ставимо на потпуно 
располагање деци. Зато се, опет, већина времена проведеног на сталној 
поставци, свела на причу кустоса. 

Замисао нам је била, а то смо и остварили, да водитељи ових 
радионица, људи са доста искуства, на сврсисходан и креативан начин усмере 
даљи ток радионица на делу сталне поставке у мултимедијалном амбијенту 
Школски час и школски одмор. 

Веома је тежак задатак говорити деци о прошлости и приликом 
тумачења прошлости радили смо на њеном повезивању са садашњошћу, 
повезивали смо савремено са традиционалним. У тумачењу традиционалне 
школе увек смо повезивали садашњу и некадашњу школу и увек смо полазили 
од познатог ка непознатом: на пример, од хартије на којој се данас пише до 
гљиве на којој се некада писало, од данашњих дисциплинских мера до 
некадашњих репресивних мера (суботе ђачке буботе, пацки и клечања), од 
данашњих клупа до некадашњих троножаца и асура итд. 

Рад на пројекту Да ли могу опет да дођем? осмислили смо и 
реализовали кроз један предкорак и седам корака са различитим активностима 
које се одвијају и у школи и у Музеју. 

                                                        
27 Један од разлога јесте и брига самих учитеља који су долазили са децом. Они су стално 
показивали жељу да им деца буду на једном месту, „на оку“, а не да шетају унаоколо. У 
наредном периоду пројекта може се посебна пажња посветити и едукацији самих учитеља 
за ове програме у Музеју. 
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Предкорак у школи: „Музеј у коферу“ 

Први контакт са децом радионичари (кустос-педагог и педагог) 
остварују активношћу „Музеј у коферу“28

 која се реализује у школи. 

 

 
Након наше најаве управи школе, организован је први сусрет са 

професорима разредне наставе. Теме тог сусрета биле су: Музеј, стална 
изложбена поставка, развој школа у Србији од првих почетака до данашњих 
дана и много тога другог, обрађеног у оквиру сталне поставке коју желимо да 
искористимо и презентујемо ђацима различитог узраста. Са њима смо 
прецизирали и време када је најбоље да Музеј у коферу посети школу. 

На пример, приликом посете Основној школи „Краљ Петар Први“, у 
свечаној сали школе срели смо се са ученицима два одељења III разреда. У 
циљу превазилажења тренутне уздржаности и неповерљивости поздравили 
смо се на неубичајен начин и обострано представили са give me five (односно, 
„баци коску!“ – начин поздрављања ударцем длана о длан),29

 јер смо на тај 
начин желели да „ослободимо“ децу. У тренутку додира заједно смо 
изговарали наша имена, а затим смо испричали зашто смо ту и шта 
представља кофер који стоји на столу.  

Ученици су знатижељно гледали и слушали. Поред основних података 
о Музеју (ко га је и када основао, шта је његова основна делатност итд.), 
приче о идеји оснивања, разговарали смо о предметима које Музеј чува, о 
местима где се они чувају, о томе ко ради у Музеју и зашто је Музеј потребан 

                                                        
28 Кофер на коме је написано „Музеј у коферу“, а у коме се налазе музејски експонати. 
29 Игра опуштања и „ослобађања“. 

Отворен „Музеј у коферу“ 
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једном друштву. Пошто је Педагошки музеј (тада Школски музеј) некада био 
смештен у просторијама њихове школе (у „Школи код Саборне цркве“, како 
се тада школа звала, у којој је користио две просторије за сталну поставку и 
подрум за депо, а пресељен је 1908. године), па смо им испричали и тај део 
приче. 

Затим, дајемо могућност деци да 
сама отворе кофер у коме се налазе 
репрезентативни музејски експонати, који 
најбоље и најједноставније осликавају део 
збирке Педагошког музеја, а уједно су и 
симболи старе школе: камена таблица са 
сунђером, свеска за лепо писање, птичје 
перо, везени ручни радови ученика, 
цртежи ученика, прописи, прегледалице и 

све то из школе од пре сто година.  

Ова ситуација првог непосредног 
контакта са музејским експонатима код 
деце по правилу изазива узбуђење, знатижељу, одушевљење. Деца су у 
могућности да изблиза први пут виде експонате и да сазнају нешто више о 
њима. 

Приликом приказивања експоната, деца се доводе у ситуацију да 
постављају питања и да добијају одговоре. Међутим, да им не бисмо све 
открили, обећали смо да ћемо на сва неодговорена питања, као и на многа 
друга, још непостављена, одговорити када ученици дођу у Музеј. Тиме смо 
код деце пробудили радозналост и ишчекивање шта ће све видети када дођу у 
Музеј. 

Пошто је наш циљ био двострук – не само да деци приближимо 
некадашње стање српских школа, већ и да их упознамо са историјом 
друштвених и културних прилика код нас – разговарали смо са њима о: 

• положају детета у српској култури некада и сада,  
• положају ученика у српској школи и ван ње некада и сада 
• учењу и настави некада и сада 
• условима како се некада учило а како се данас учи.  

Кроз све етапе нашег разговора са ученицима желели смо да их 
ставимо у интерактиван однос, што смо и успели. Успели смо да остваримо 
близак контак са децом, а то се може закључити на основу бројних прича и 
доживљаја на које су их предмети из кофера асоцирали, као и на основу 
питања која су нам постављали. Цела прича утицала је на наше међусобно 
зближавање, јер, као што смо и рекли на почетку, музеји би требало да буду 
установе у којима се образовању приступа на неформалан начин.  

Постигнута је веза између деце и Музеја и заказана је посета деце 
Музеју. 

Ученици око 
 „отвореног кофера“ 
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Корак 1. 
У дворишту Музеја  

Деца се окупљају у дворишту Педагошког музеја. Уколико је група 
деце већа, дели се случајним избором у мање групе (од 18 + 1 ученика), због 
немогућности да се истовремено прими велики број ученика. Подела деце у 
групе обавља се кроз игру „црвени и жути цветови“, у којој деца са повезом 
преко очију, случајним избором извлаче из кутије цветове на врпци, које 
стављају око врата. Водитељке и учитељице добиле су плаве цветове. Деца из 
два разреда су се измешала, разбили су се парови и добиле су се две групе.  

Прва група, „жути цветови“, остаје у дворишту Музеја са задатком 
да разнобојним фломастерима персонализује свој цвет тако што ће 
исписивати своје име или надимак, или цвет украшавати цртежом по свом 
нахођењу.  

Друга група, „црвени цветови“, одлази на вођено разгледање и 
тумачење делова сталне изложбене поставке. 

Корак 2. 
У Музеју 

Стална поставка Музеја прати историјски развој школства у Србији од 
средњег века до данас. Смештена је у више просторија, организована 
хронолошки, али има и неколико тематских и амбијенталних целина (изглед 
учионице с краја деветнаестог века, уметнички атеље итд.). 

Стална поставка је богата разноврсним материјалом (око 500 
екпоната) и из тог мноштва експоната одабрали смо карактеристичне и 
занимљиве предмете које ће деца тог узраста моћи да схвате и да прихвате. 
Правац вођења и разгледања сталне поставке осмислили смо у договору са 
учитељицама и учитељима и повезали са наставним планом и програмом, као 
и са наставним предметима, што нам је омогућило да поставимо оквирне 
границе унутар којих ћемо осмислити „причу“ коју кустос излаже деци. Са 
децом разговарамо и о садржајима презентованим на сталној поставци. 

На изложби је мноштво различитих предмета којих нема у данашњој 
школи ни у свакидашњем дечјем искуству (на пример, Шајберове слике, ђачке 
таблице и „крижуље“ итд.), и све то заједно помаже да се у свести деце 
образује представа о прошлости школе и о културним и друштвеним 
приликама код нас (што она иначе не могу непосредно опажати, али им 
посета Музеју помаже да је доживе).  

Посета Музеју започиње причом о делу поставке Развој писма – 
Историја слова, који на најбољи начин приказује развој писма током векова, 
од пећинских слика до Вукове азбуке, као и подлоге за писање и писаћи 
прибор који се користио током прошлих времена. Све време кустос пажљиво 
посматра реакције деце, да ли им је све јасно и занимљиво, и у односу на те 
дечје реакције прилагођава своје даље излагање. У сталној интеракцији са 
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децом, поставља им питања, тражи њихове коментаре, па их дорађује, 
обликује, коригује, усмерава да би цела прича била деци што ближа и јаснија. 

И овде се све одвија према унапред припремљеном, пажљиво 
осмишљеном, структурисаном сценарију. Да бисмо проверили шта су мали 
посетиоци научили и запамтили као најинтересантније, дајемо им упутства за 
игре којих се играмо сви заједно. 

Остављено је највише времена да у оквиру дела Развој писма сазнају 
које су то биле подлоге на којима су се исписивала слова и чиме су се 
исписивала, и да сазнају да се папирус правио од биљке папирус, која је 
стигла из Етиопије, и да се најфинија врста пергамента правила од кожа њима 
најдражих животиња – зеца и веверице – што је изазвало буру емоција. 

1. игра 

Полазимо од првих начина споразумевања у праисторији, у време када 
су се људи споразумевали неартикулисаним крицима, различитим 
предметима, чворићима, каменчићима... Деци је речено: „Осмислите са својим 
паром30

 по једну поруку коју ћете саопштити на неки од ових начина 
споразумевања о којима смо сада говорили и представите је другом пару чије 
је задатак да је дешифрује“. 

Користили су неартикулисани звук (типично за „индијански“ начин 
споразумевања у дечијој игри „Каубоја и Индијанаца“), али и каменчиће. 

Записивали су неке поруке на начин на који су то чинили наши преци 
у „пиктографској фази развоја писма“.  

Радионичари и деца заједно ређају каменчиће и заједнички сачињавају 
поруку везану за „предметну фазу“ развоја писма. 

Заједно тражимо град АЛТАМИРУ на карти Европе и приказујемо на 
екрану31

 цртеже наших предака, најлепше пећинско сликарство. 

2. игра 

У понуђеним различитим писмима (клинасто писмо, египатски 
хијероглифи, глагољица, ћирилица) свако дете налази свој знак, „своје слово“ 
и записује га. 

3. игра 

Причамо деци и показујемо им које су то подлоге и прибор за писање 
коришћене у давна времена, јер деца немају никаква сазнања о томе. Прибор 

                                                        
30 Деца су се међусобно самостално изабрала у парове. 
31 ТВ екран се налази на крају дела поставке где је приказан Развој писања кроз историју. 
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за писање, као што су гушчија, тршчана и метална пера, упијачи, посуде у 
којима се налази фини речни песак који је служио за запрашивање тек 
написаног текста (као нека врста упијача), резач који је припадао само 
учитељу, који је целом разреду оштрио оловке, као и бројни други експонати, 
уз смишљене приче о сваком од предмета за који деца показују интересовање, 
доводи до непрекидне укључености све деце. 

Постављамо питања: 

• Знате ли од чега су стари Египћани правили папир? 

• Којим писмом су писали? 

• Ко је дешифровао хијероглифе? 

• Хоћемо ли се ми касније окушати у писању хијероглифима? – Које птице 
имају велика пера? 

• Шта су људи радили са тим перима (нпр. индијанске племенске поглавице)? 

• Да ли је перо некада служило као прибор за писање? 

• Чиме данас пишемо? 

• Шта бисте ви изабрали за писање – компјутер или птичије перо? 

• Шта је то стилус и чему је служио? 

• Деца добијају инструкције и у витринама на сталној поставци проналазе 
восколесне таблице, као и таблице од шкриљца и „крижуље“, које су им до 
тада биле потпуно непознате . 

Корак 3. 
У Музеју: амбијент „Мале школе у доба Првог српског устанка“ 

Овде деца и водитељи имају прилику да седе на асурама и 
троношцима с краја XVIII и с почетка XIX века испред амбијента Мале школе 
у доба Првог српског устанка. 

Деца и радионичари све активности усредсређују на школу из 
прошлости од пре 200 година. Основни подаци који им се предочавају у 
таквом амбијенту јесу следећи: 

• За школе не постоје посебне зграде. 

• Школа је тамо где је учитељ, он путује од места до места где има богатијих 
људи који ће га платити за подучавање деце.  

• У варошима се често користе напуштене турске куће, а по селима поједини 
богатији људи уступају неке своје сувишне зграде у којој обично живи 
учитељ.  

• У сеоским школама ученици и учитељ седе на асуром застртом поду или на 
троношцима и клупицама, док се у варошима већ јављају ђачке клупе и 
столица за учитеља. 
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Деца желе да се поистовете са оним о чему причамо, да се уживе у то 
прошло доба и да на неки начин осете како је то „стварно“ било у старој 
школи. 

4. игра  

Причамо о наставним предметима 
које данас уче и о онима који су се учили 
некада. Помињемо веронауку као предмет 
који је био први у набрајању предмета и 
коме је био посвећен први час свакога 
дана. Они причају да такође имају 
веронауку, као и да им је позната молитва 
која се у прошлости понављала свакога 
дана, првога часа на почетку наставе. 
Свима је позната молитва, јер посећују 
часове веронауке у својим школама.  

Сва деца добијају листиће на којима је написана Молитва пре учења32
 

и сви заједно читамо молитву и објављујемо „Школски час је отпочео“. 

5. игра 

Заједно читамо старословенску азбуку са велике словарице која виси у 
делу сталне поставке посвећене теми Мале школе у доба Првог српског 
устанка. Деци објашњавамо да су се, у време када је Вук Караџић учио 
школу, слова читала именом: аз, буки, вједи; и да се срицало: буки-б, аз-а, ба-
ба, односно, баба. 

Показујући деци одговарајуће експонате (фотографије – стајање у 
ћошку, клечање на кукурузу – и предмете – штап, шибе, „фалаке“ – сурова 
врста телесне казне), говоримо им о дисциплинским правилима. Деца се 
уживљавју у школски живот од пре два века и начин на који су тада били 
организовани „часови“. Деца су сада пријемчивија да чују и разумеју 
излагање кустоса и да постављају питања о ономе што им није јасно, износе 
своја запажања и коментаре, јер имају извесно искуство о томе како је то 
некада изгледало. Зато су и спремнија да постављају питања о ономе што им 
није јасно и да износе своја запажања док изводе задатке, што указује да су 
опуштенија и да се добро осећају у Музеју. 

Сви коментари и питања деце-посетилаца драгоцени су јер воде 
кустоса да прилагоди причу сазнајним потребама саме деце и да је стога она 
много боље разумеју и упамте. 

                                                        
32 Текст молитве пре учења гласи: У име Оца и Сина и Светога Духа. Амин. Предобри 
Господе, пошаљи нам благодатну силу Свога Светога Духа, који обасјава и крепи наше 
душевне моћи, да бисмо пажљиво слушајући науку која нам се предаје, одрасли Теби, 
Творцу свом на славу, родитељима на радост, а отаџбини својој на корист. 

„Школски час је отпочео“ 
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Корак 4.  
У Музеју 
У сали посвећеној теми Школство и просвета у Србији крајем XIX и 
почетком XX века. 

Овде деца имају прилике да виде амбијент Учионица крајем XIX века 
и разна учила коришћена у српским школама у том периоду.  

6. игра 

Водитељ води причу у смеру дечијег сагледавања позитивних и 
негативних аспеката „старе школе“ у односу на њихову школу. У некој врсти 
„вербалне игре“ постављамо питања: 

• о изгледу старе школе и нове школе, 
• о „суботи ђачкој буботи“, 
• о казнама некада и сада, 
• о нерадним данима некада и сада, 
• о трајању школе некада и сада. 

7. игра 

Деца добијају задатак да из мноштва измешаних делова саставе 
слагалице са мотивима Субота ђачка бубота, Клечање на поду и Вук Караџић 
(који је писао о томе). 

Корак 5. 
У делу галеријског простора Музеја који је адаптиран у мултимедијалну 
учионицу „Школски час и школски одмор“ 

У амбијенту учионице младима се у различитим тематским 
радионицама (радионица краснописа и радионица женског ручног рада) 
приближава стара школа и културно наслеђе предака. Замишљено је да нас 
корак школски час и школски одмор врати у време од пре сто година. 

Школско звоно означава почетак часа, а појава „учитељице“, обучене 
у некадашњу униформу, која најављује час краснописа, изазива додатно 
узбуђење. Почиње час краснописа или женског ручног рада.33 

На екрану се појављују слике преко којих се деца упознају са 
краснописом. Показани су им разни предмети који се чувају у збиркама 
Музеја, говори им се о разноврсним методима коришћеним за учење писања и 
краснописа. Потом деца покушавају и сама да пишу по упутствима за 
правилно писање.  

                                                        
33 Обе радионице су одржане, али описаћемо само прву зато што ауторка рада није 
учествовала у раду друге радионице, коју је водила Милица Црнобрња Вукадиновић, 
сликар-конзерватор. 
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Поред тога што им се саопштавају информације о настави и важности 
предмета „Лепо писање“, о техникама, подлогама и прибору за писање, деца 
су у прилици да изблиза погледају и додирну различите музејске експонате 
који су коришћени у школама у Србији. На табли најпре пише „госпођица 
учитељица“, а после пишу и деца, користећи упутства о лепом писању. Деца 
добијају материјал за писање. Неко добија камену таблицу са крижуљом, неко 
птичје перо и мастило, други челично перо са „држаљом“ и мастило, а свако 
од њих добије по једну свеску за лепо писање. Сви заједно вежбају лепо 
писање у својој свесци или на таблици.  

Учи се методама карактеристичним за некадашњу школу, седи се у 
скамијама и пише старим прибором (восколесна таблица, камена таблица, 
гушчија и метална пера итд.). Деца додирују експонате, користе прибор који 
им је дат и тако се стварно упознају с тим како је изгледао рад у некадашњим 
школама и стичу непосредно искуство о ономе о чему говори стална 
изложбена поставка Музеја. 

Рад у амбијенту „Школски час и школски одмор“ представља сплет 
учења и забаве, спој старог и новог. 

Током рада деца причају међу собом и са водитељем о већ виђеном, 
доносе информације са сталне поставке о бројним сазнањима везаним за стару 
школу, што им омогућава да лакше доживе садашњи амбијент и активности у 
њему. Деца имају прилике да по први пут седе у скамијама и у магарећој 
клупи коју сви избегавају, иако ништа ближе не знају о њеној функцији. 
Водитељ програма разговара са децом, подстиче их да изразе своја запажања, 
осећања, коментаре и утиске о овој старој34

 мултимедијалној учионици. На тај 
начин ће стећи знања о „старој школи“ и постати свесни (а то је и био циљ 
нашег пројекта) не само неких димензија историјата школства и просвете у 
Србији, већ и многих страна наше културне и друштвене историје. Можемо 
видети да је деци пријатно у овом амбијенту и да са нескривеним 
интересовањем додирују све око себе, запиткују о сваком предмету који се 
налази око њих или који се може видети на екрану. 

Школско звоно означава крај часа, који је трајао око 30 минута.  

Корак 6.  
У Музеју, у мултимедијалном амбијенту „Школски час и школски 
одмор“ 

Ученици одлазе на заслужени „велики одмор“, који се дешава у 
другом делу амбијента „Школски час и школски одмор“. На великом одмору 
деца се забављају уз игре са којима су одрастале генерације девојчица и 
дечака (нпр. „труле кобиле“, „коларићу-панићу“, разне игре речима, школице 
и игре са коцкама на чијим странама су слова – спајање слова у речи). Деца се 

                                                        
34 Али ипак новој – иако је наменски направљен „стари“ намештај, односно намештај који 
подсећа на старо, учионица је „нова“ због музејских садржаја и технологије.  
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и сама забављају, сликају се на параван-слици, на којој су остављени празни 
простори за лица оних који ће се фотографисати, играју се са флиперима 
(направљеним према дрвеном флиперу из 1939. године који се чува у 
збиркама Музеја). Након кратке релаксације од 10 минута, школско звоно 
означава крај одмора и радионице и деца излазе у двориште. 

Корак 7.  
У дворишту Музеја 

Излазимо у двориште Музеја и започињемо игру. 

Старе дечије игре несумњиво су васпитно и културно благо чија је 
вредност учинила да оне трају и данас и да су присутне међу децом свих 
узраста и свих средина.  

Са децом предшколског узраста разговарамо о њиховим играма данас 
и причамо о играма којих су се деца играла некада.  

Са предшколцима смо се играли бројалица и шапталица, као и игара 
„Ринге, ринге раја“ и „Коларићу панићу“. Ове игре су старе, али су ипак 
многима од њих познате. Деца уживају да често праве заплитање и 
расплитање, а у игри „Ринге, ринге, раја“, уз реч „чуч“ сви падају уз цику и 
смех. 

Прва игра – Коларићу панићу. Игра траје око 10 минута.  

Друга игра – Ринге, ринге, раја. Игра траје око 10 минута. 

Трећа игра – Сви седамо за сто и добијамо по један папир формата 
А0, оловке и фломастере. Нови задатак је пред нама – поред тога што уписују 
име школе коју похађају и своја лична имена, деца цртају стару и нову школу. 
Она добијају задатак да нацртају експонате са сталне поставке који су 
оставили највећи утисак на њих. Док цртају, деца са водитељем причају о 
музејским предметима, о томе чему су служили, о томе каква су учила некада 
била, а каква они имају данас. Циљ је да она уоче какве су разлике између 
школа у прошлости и данас.  

На крају водитељи радионица дају групама листове „хамера“ или 
пакпапира на којима исписују своје утиске о Музеју (било текстуално или у 
виду цртежа најлепшег или најзанимљивијег предмета и сл.). Такође, 
попуњавају и анкетне листиће. 

„Поткупљујемо“ децу поклонима у виду сувенира који се налазе у 
продавници Педагошког музеја (оловкама, магнетићима за фрижидер, 
свескама). 

На полеђини њихових картончића са цветовима, које су добили на 
почетку радионице, налази се музејска улазница с којом ће моћи слободно да 
уђу у Музеј сваки пут када буду пожелели да дођу поново – чују се спонтани 
дечији коментари: „Јаој, а како ћу ово да чувам годинама?“ или „Ко ће успети 
ово да сачува?“ 
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Заједно пијемо сокиће, разговарамо о утисцима и активностима које 

смо имали. Поздрављамо се, пожелимо им леп и успешан дан, и ученици са 
својом учитељицом напуштају Музеј. 

ЕВАЛУАЦИЈА ПРОЈЕКТА 

Као што смо већ навели у Уводу, од почетних планова до извођења 
пилот програма прошло је неколико месеци, током којих смо морали да 
одступимо од неких првобитних замисли. Овде ћемо презентовати примарне 
квалитативне податке о ефектима пројекта, уз пуну свест да у овој пилот фази 
нисмо могли да добијемо резултате о ефектима програма по строгим 
методолошким захтевима педагошког експеримента. Ипак, стекли смо увид у 
тенденције, ефекте програма и, што је још важније, стекли смо увид у то шта 
и како треба дорадити у главној фази пројекта. 

Резултати пилот фазе 

У овој фази пројекта укупно смо имали 129 деце, која су истовремено 
била посетиоци изложбе и испитаници. То су били ученици III и IV разреда 
основних школа „Ћирило и Методије“ и „Краљ Петар I“ из Београда, као и 
предшколци, ученици I и II разреда приватне основне школе „Креативно 
перо“ из Београда и „British International School“ из Београда.  

„Поткупљујемо” децу поклонима у виду сувенира Педагошког музеја 
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Остварено је и укупно 11 посета, односно у програму је учествовало 
11 група деце. У две групе заједно су била деца предшколског и школског 
узраста, јер се радило о школама са малим бројем ђака. То су били ученици 
приватних школа „Креативно перо“ и „British international school“, обе из 
Београда. Преосталих 9 група деце-посетилаца чинили су ученици нижих 
разреда (од I-IV разреда) београдских основних школа.  

Планирано је знатно више долазака деце него што је остварено. 
Планирали смо укупно 20 посета, и то 10 посета за школску децу и 10 посета 
за предшколце. Разлози недовољног броја остварених посета могу се, пре 
свега, приписати следећим факторима: 

• почетак примене програма је одгађан до краја марта и то због обимног 
школског програма и распореда активности предшколаца; 

• примена програма се преклопила са интензивнијим обавезама ученика пред 
крај школске године;  

• време примене програма пратили су изразито неповољни метеоролошки 
услови, односно много кишних дана који су онемогућавали да се користи 
двориште у коме се одвија део радионица. 

У том контексту сматрамо да едукативан програм као компонента 
пројекта није могао да буде довољно тестиран, јер је за тачнију процену 
ефеката неопходно да програм траје више месеци и да се одвија са већим 
бројем радионица недељно. 

Општи утисци о ефектима програма у овој пилот фази добијени су на 
основу систематске опсервације посете. Опсервацију су спроводили сами 
реализатори пројекта и сарадници на пројекту. Иза сваке посете деце, 
одржали смо евалуационе састанке на којима смо анализирали процес и 
ефекте радионице и упоредили утиске и коментаре о посети деце. Сва ова 
запажања бележена су у „Дневнику посета“. Важна искуства су даље 
елаборирана и коришћена као смернице за наредне посете деце и као 
смернице за главну фазу пројекта. 

Осим тога, утиске деце и наставника мерили смо кратким 
полуструктурираним интервјуом. Овим полуструктурираним интервјуима 
покушали смо да утврдимо: 

• Ниво задовољства корисника – деце, васпитача и родитеља – и то, њиховог 
задовољства садржајем изложбе и програмом који је реализован. 

• Ниво побуђеног интересовања деце за даље посете Музеју, али и њиховог 
занимања за садржај изложбе (за историју писма и школа у Србији, за 
наставу старих школских предмета, као што су краснопис и женски ручни 
рад, односно вез и слично). 

Овако добијене квалитативне резултате груписали смо око неколико 
параметара: 



Гордана Павловић Лазаревић, ДА ЛИ МОГУ ОПЕТ ДА ДОЂЕМ?  
 __________________________ 

155 

1. Задовољство деце у току посете 

Деца су видљиво показивала своје задовољство доживљајем у Музеју. 
У току свих ових посета и код оба узраста деце – предшколског (од 4 до 6 
година) и школског (од I до IV разреда основне школе) – уочили смо добро 
расположење, насмејана лица, њихове међусобне позитивне коментаре о 
ономе што су доживели итд. Најзначајније је то што су ученици пожелели да 
поново дођу. То нам говори да је наш пројекат добар пут за реализацију 
постављеног циља – стварање сталне музејске публике. Ученици су често 
постављали исто питање: Могу ли поново да дођем, могу ли да доведем маму, 
тату, баку, брата, сестру, друга? (одатле је и потекао назив нашег 
пројекта). Потврду за 
општи успех нашег 
пројекта дају нам и дечје 
евалуације на крају 
посете. Деца су добила 
папир и инструкцију да 
цртежом и бојом изразе 
своје расположење. Већ и 
летимичан поглед на ове 
цртеже открива колико су 
деца била задовољна ис-
куством у Музеју – 
цртежи су препуни њихо-
вих позитивних запажања, 
лепих речи о доживљеном 
искуству, чак и песмица. 
Наравно, да бисмо сигур-
није утврдили да ли је циљ реализован, потребно је даље праћење и примена 
разноврснијих методолошких поступака процене и мерења. 

2. Побуђивање мотивације, радозналости и интересовања за учествовање 

Активност „Музеј у коферу“, која је релизована у школама пре саме 
посете Музеју, показала се као значајна предактивност за сам програм у 
Музеју. Деца која су већ срела реализаторе програма у својој школи и 
упознала се, макар у основним цртама, са оним што могу да очекују приликом 
посете Музеју и обиласка сталне музејске поставке, понашала су се много 
опуштеније приликом доласка у Музеј, јер су имали утисак да долазе у госте 
некоме кога већ познају. Осим тога, и сама чињеница да су могла да додирну 
експонате из кофера и да рукују њима позитивно је утицала на њихово 
занимање за садржај саме поставке у Музеју. Такође је видљив позитиван 
ефекат почетних активности у дворишту Музеја, приликом окупљања пре 
уласка у зграду Музеја. Активности које се тада реализују (подела деце на 
групе кроз игру „црвени и жути цветови“ и „персонализовање“ свог цвета) 
додатно повећавају ангажованост, заинтересованост и радозналост деце за оно 
што их очекује у Музеју.  

Дечији заједнички цртеж инспирисан 
доживљајима у Музеју  
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Ученици су били посебно мотивисани за активности у радионицама 
„лепог писања“ и „веза“. Радионице у којима су деца могла искуствено да се 
опробају у овим вештинама изузетно су повећале укљученост све деце у 
садржај програма. Најбоља мотивација се могла приметити приликом 
употребе различитих прибора за писање. Знаци досаде слабо или уопште нису 
примећени.  

Образовно-васпитни ефекти 

Деца су, играјући се, ипак нешто и научила и запамтила. То се дало 
видети у њиховим одговорима на питања која смо им постављали: деца су 
упамтила поједине стручне термине и умела да их правилно користе у квизу и 
у интеракцији са учитељима и кустосима. Сва деца су била максимално 
активна: практично – трудећи се да изведу различите задатке у току 
радионица – али и ментално, што се могло видети по целом низу показатеља: 
деца су постављала питања, показивала иницијативу, давала предлоге, 
показивала истрајност у овим покушајима и слично.35

  

Евалуација васпитачица и учитељица 

Иако нису непосредно биле укључене у процес, васпитачице и 
учитељице су пратиле децу током посете Музеју, у радионицама и понекад 
одржавале дисциплину. Њихови коментари о ефектима на децу веома су 
значајни, јер оне јако добро познају децу у свакодневном школском раду. Од 
васпитачица и учитељица добили смо врло похвалне примедбе и оне желе да 
се сарадња настави. 

ШТА СМО НАУЧИЛИ И КАКО ДАЉЕ 

Пројекат „Да ли могу опет да дођем?“ представља покушај да се у 
дело спроведе активнији приступ едукативној функцији музеја. То смо желели 
да постигнемо такозваним „амбијенталним радионицама“ – тј. радионицама 
које су у тесној вези са деци познатом околином, али у којима је околина 
измењена у односу на уобичајене околности, радионицама којима је циљ да 
подстичу дечју интеракцију са таквом околином. На тај начин се деци пружа 
могућност да науче да упознају средину, да делају у њој и да је 
реструктуришу, а самим тим и да активно учествују у свом развоју. 

Радиониочарски рад се показао као добар метод рада са децом 
предшколског узраста и ученицима нижих разреда основне школе за 
остваривање циљева које смо себи поставили. Запажено је да деца могу да се 
добро прилагоде групном раду, да могу да поштују правила радионице, да је 
ниво и форма инструкције коју даје водитељ довољно разумљива за њих. 
Ученици се понашају прилично слободно и комуникативно, мада је било 

                                                        
35 Споља видљиви показатељи менталне активности деце, наведени у: И. Ивић, А. Пешикан 
и С. Антић, Активно учење 2, Институт за психологију, Београд 2003, 150-155. 
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неколико повучених појединаца који су учествовали у активностима 
искључиво када добију инструкцију водитеља или када им се водитељ лично 
обрати, без оне препознатљиве сопствене иницијативе и инвентивности деце. 
Атмосфера је била радна, а на моменте и весела. Поштовано је радионичарско 
„правило даље“. Закључујемо да, у целини гледано, програм није био 
претежак ни за једну узрасну групу.  

Ипак, не сматрамо да смо програмом који смо извели и овде 
приказали могли да драматично утичемо на ток дечјег интересовања за Музеј, 
највише због тога што је пројекат кратко трајао.  

Наш програм се одвијао у складу са „званичним програмима 
радионица“. Уобичајени ритам одвијања једне радионице (од сат до сат и по) 
недељно, ми смо овде у једном дану изводили „концентрисано“. Радионице са 
школском децом уобичајено су биле сазнајне, док смо са предшколцима у 
сваком доласку комбиновали многобројне активности, што смо учинили у 
циљу побољшавања динамике, јер смо веровали да би само једна тематска 
целина која би трајала дуго времена заморила децу. 

Сматрамо да деци треба организовати обилазак сталне поставке тако 
да им се омогући да више истражују, да се прати траг њихових интересовања 
и радозналости, да водитељ програма прилагођава процес управо тим дечијим 
интересовањима. Простор „Школски час и школски одмор“ омогућава многе 
и разноврсне активност, као и радионице које су „покретљивије“ – у којима се 
мање седи а више креће – те би га требало боље искористити. Овде посебно 
истичемо двориште Музеја, које пружа могућности да се планирањем 
простора, структуралном и функционалном реорганизацијом околине и сл. 
организују радионице за развијање дечијих специјалних способности (нпр. 
дечије представе простора), у контексту игре, ако би се акценат ставио, 
наравно, на дечије представе простора. Чини нам се и да је ово 
најперспективнији оквир за примену амбијенталних радионица, где би оне 
могле бити и метода избора. 

Научили смо да презентација Музеја мора да буде примеренија деци и 
„шира“ од уобичајеног вођења по изложбама – односно, да треба користити 
многобројне и разноврсне начине презентације (наше радионице су само један 
од могућих начина) музејских садржаја и њиховог приближавања деци – и да 
радионице и играонице морају да имају широк дијапазон садржаја. У оквиру 
овог пројекта реализовали смо радионицу веза Везак везла мома млада и 
радионицу Пишемо краснописом, у којој се деца упознају са „краснописом“, 
односно старим наставним предметом Лепо писање, сусрећу са особама 
трећег животног доба и с њима размењују искуства, пореде „краснопис“ и 
писање.  

Поред тога, реализоване су: Радионица старих играчака (прављење 
старих играчака и музичких инструмената од природних материјала), 
Астрономска радионица (сазвежђа неба, астрономски инструменти), Кад смо 
били бебе, Ко смо ми, Место на коме ми живимо, Наши преци, Историја 
наше школе, Хобији, Пријатељи.  
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Да бисмо учврстили и даље развили везе Музеја са школама и наш 
културно-едукативни рад са ученицима, планирамо да са школама остваримо 
још један вид сарадње: не само „школа у Музеју“ већ и „Музеј у школи“. 
Наиме, понудићемо им сарадњу са Педагошким музејом на припремању 
школских изложби. Многе школе приређују изложбе, претежно ликовних 
радова својих ученика, али је могуће приредити и изложбе са другачијим 
садржајима – било повезаним са историјатом школе или са неком темом у 
оквиру наставних садржаја – које би биле више налик „правим“ изложбама, 
какве се могу видети у музејима. При том би Музеј (или неки други музеј или 
установа културе) школи могао да помогне у реализацији изложбе, при чему 
би ђаци могли да се ближе упознају са неким од активности музеја – 
прикупљањем предмета, њиховим излагањем итд. – што би свакако допринело 
њиховом интересовању за Музеј као својеврсну установу културе. 

Најзад, схватили смо да је за успешнију примену програма потребно 
обезбедити додатна материјална средства за потрошни материјал: папире, 
боје, вунице, конце, игле, фломастере, креде, свеске, мастила итд. То нису 
велики издаци за буџет пројекта, али би знатно допринели задовољству, 
мотивацији и бољем учењу саме деце. Међутим, да би се овај пројекат 
убудуће реализовао потребно је ангажовање још једног сталног сарадника и 
двоје повремених сарадника, почевши од школске 2008/09. године. Треба 
укључити студенте педагогије, психологије, затим учитеље, пензионере који 
су вични активностима које предвиђа тема неке радионице.  

Истовремено је потребно и подржати сараднички тим који ово 
реализује (у овој фази га је чинило четворо људи). Сараднички тим стручњака 
различитих професија прави је начин да се обезбеди квалитетан 
мулдисциплинарни програм, флексибилан и добро прилагођен потребама и 
интересовањима деце најмлађег узраста. С друге стране, Музеј тако престаје 
да буде једна изолована институција, већ се отвара према новим сарадницима 
ван институције, са којима реализује нове и модерне пројекте у служби 
културе. 

Закључци о пилот фази 

Пројекат радионице који је приказан у овом раду јесте само један 
покушај (пилотског типа) спровођења у дело идеје о могућем начину да се 
деци пружи прилика да упознају средину, да делају у њој и да је 
реструктуришу, а самим тим и да активно учествују у свом развоју. Не 
сматрамо да смо програмом који смо извели и приказали овде заиста 
радикално утицали на ток дечјег интересовања за Музеј, највише због тога 
што је пројекат кратко трајао. Пет-шест сати учешћа врло је кратко време. 
Сматрамо да деци треба организовати обилазак сталне поставке тако да им се 
да више могућности да истражују, а да они који их воде иду трагом њихових 
интересовања и радозналости. 
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ЗАКЉУЧАК 

Још у доба просветитељства сматрало се да се у музејима треба 
радовати, угодити души и учити. Надамо се да ће то схватање оживети у наше 
време. 

Музеји би требало да учествују у изграђивању свести о различитим 
вредностима, и да буду суштински извор сазнања о човековој историји, 
његовом бићу и његовим мислима. Поред уобичајене, традиционалне и 
основне улоге музеја као институција за заштиту покретних културних 
добара, данас они постају све флексибилнији, осетљиви на простор и време у 
коме постоје, и све више се прилагођавају животу, потребама и жељама својих 
корисника.  

Данас, музеји морају да пруже задовољство, разоноду, информацију, 
образовање, да дају критички поглед на историју и друштво. Са новим, 
савременим токовима живота, музеји на себе преузимају улогу едукатора све 
бројније публике. „Говори се о музејима као о 'друштвеном сервису 
образовања', при чему се не инсистира на количини, већ на квалитету знања, 
на усвајању нових замисли, на обогаћивању искуста, отварању видика, 
откривању важећих вредносних система, изграђивању личног става који 
развија самосталну, поуздану, стабилну личност, развијању и ослобађању 
дечије маште, обезбеђивању радосних и незаборавних тренутака из којих би 
требало да се састоји детињство.“ 36

  

Музеји морају да буду отворени за свакога и да својим садржајима 
привуку свакога, а то подразумева да буду променљивији и прилагодљивији 
све слојевитијој и бројнијој публици. Разуме се да се ради о публици 
различитог старосног доба; предшколцима, ученицима основних и средњих 
школа, студентима, старијим особама, особама са инвалидитетом (Педагошки 
музеј од 2007. године, као једини музеј у Београду, има омогућен приступ 
особама са инвалидитетом). С друге стране, музеј својим садржајем и 
атрактивношћу мора да привуче и особе које ће га посетити само једном – 
туристе. 

Један од основних задатака музеја јесте преношење знања помоћу 
музејске дидактике – посебним начинима постављања повремених изложби и 
посебним програмима прилагођеним посебној врсти публике. Музејски 
предмети чувају толико много знања да њихову презентацију треба само боље 
прилагодити дечијем узрасту и рад музеја ће, уз добру комуникацију са 
публиком, бити много успешнији.  

Једна од значајнијих улога музеја данас јесте стварање и развијање 
нивоа знања посетилаца музеја (више се не може, као у XIX веку и раније, 
подразумевати да су посетиоци музеја образована елита). Музејима је 

                                                        
36 Ирина Суботић, Створити и волети публику, предговор у Клод Жилбер (приред.), 
Музеји и публика, Clio, Београд 2005,  22-23. 
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намењена и посебна улога да својом едукативном активношћу формирају не 
само нове посетиоце, већ и образоване грађане у најширем смислу. 

Педагошки музеј већ дуже време обраћа посебну пажњу музејској 
педагогији, посебно посетама ученика.  

Радионицама и играоницама желимо да привучемо интересовање деце 
и младих, да их упознамо са историјом српске просвете и школства, односно 
са овим вредним делом целокупне српске културно-просветне баштине. 

Различитим облицима рада са децом од предшколске, преко 
основношколске, па све до особа трећег животног доба, хоћемо да се 
укључимо у процес васпитања и образовања. 

Педагошки музеј пројектом Могу ли опет да дођем? настоји да 
музејске активности укључи делом у наставни програм школа и да, од сада па 
надаље, организује посебне програме за преношење знања, чиме музеј постаје 
„активна учионица“. Повезивањем учења са доколицом током школске 
године, али и организовањем посебног рада током школских распуста, деца се 
навикавају да су посете музејима део њиховог свакодневног живота. Музеј је 
за рад са децом опремљен другачије. 

Можда би било претерано на основу пилот пројекта у Педагошком 
музеју доносити генералне закључке, али наша искуства упућују на закључак 
да нова врста рада, на граници између учења и забаве, буди жељу за сазнањем, 
подстиче интересовања, изграђује стваралачку личност способну за стицање 
широког образовања. Деца уче о вредностима грађанског друштва, о 
богатству различитости, о обичајима, традицији и толеранцији као о основама 
за разумевање савременог друштва.  

Игром у „активној учионици музеја“ стварају се здрави, самосвесни, 
критички расположени грађани и активни учесници друштва. 

ПРИЛОГ 

Предлог пројекта за припрему изложби у школи, намењен 
наставницима и ученицима 

Познато је да се васпитнообразовни процес остварује превасходно у 
школи, али и у другим установама које својим садржајем и програмима 
употпуњују и подижу квалитет образовно-васпитног процеса. Савремена 
школа не може да пружи адекватан квалитет васпитања и образовања без 
сарадње са другим установама. Мислимо да у такве установе са којима школа 
треба што више да сарађује спадају музеји, са својим збиркама и културним 
благом које се у њима чува. Педагошки музеј као установа културе од 
посебног значаја треба са референтним установама културе да организује 
образовање путем предавања и семинара, који би имали за циљ да се 
наставници разредне наставе и ученици обуче за прављење „Музеја у 
учионици“. 
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При том их треба обучити како да: 

• планирају активности,  
• осмишљавају и прикупљају предмете и информације за сопствену 
музејску поставку, 

• преносе едукативне ресурсе које музеји нуде школама, 
• унапреде своје вештине прикупљања информација, 
• организују решавања проблема, 
• исписују натписе и друге документе за експонате у оквиру изложби. 

Бројне школе организују изложбе, претежно ликовних радова својих 
ученика. Међутим, овај вид школске активности могуће је подићи на виши 
ниво и у школама приређивати много „озбиљније“ тематске изложбе, нпр. о 
историјату школе (која се може организовати поводом дана школе или неке 
друге годишњице значајне за одређену школу), или о некој другој, наставној 
или ненаставној теми. 

При том би требало имати на уму да Београд има бројне музеје који 
располажу великим збиркама о читавом низу тема, као и многе друге вредне 
објекте који могу да инспиришу ученике на разноврсне активности. Статуе, 
споменици, обележја и други објекти причају своје приче. Оне могу 
послужити као одлични предлошци за многобројне активности.  

Уколико школе одлуче да ову наставну активност базирају на 
ресурсима којима располаже Педагошки музеј, запослени у Музеју моћи ће да 
им у томе помогну. Ученици ће моћи да се обрате запосленима у Музеју за 
савете у кључним тренуцима рада на стварању изложбе. 

Такође, ученици ће посетити Музеј да би стекли осећај за то како се 
постављају изложбе, као и да би добили идеје за сопствену изложбу. 

Неко од запослених у Музеју, добро упознат са изложбама и са 
начином на који се оне приређују, може да одговара на питања ученика и да 
им објасни процес планирања изложбе. 

Запослени у Музеју такође могу бити од користи током саме 
активности, тако што ће одговарати на питања или обезбедити занимљиве 
додатне информације о датој теми, које би ученици могли да искористе за 
проширење својих интересовања. 

Да би ова сарадња постигла свој циљ, у рад треба да веома активно 
буду укључени сами ученици. Њих, пре свега, треба позвати да учествују у 
осмишљавању тема за школску изложбу и да се ангажују на реализацији 
изложбе на основу теме по сопственом избору и користећи експонате које су 
сами донели у учионицу. 

Тако ће ученици бити у стању да сами одаберу тему за музејску 
изложбу; да одаберу одговарајуће предмете и друге материјале као експонате 
за саму изложбу; осмисле план за излагање и прикупљање експоната за 
изложбу; напишу концизне материјале који ће тумачити експонате на 
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изложби; одлуче који ће елементи изложбе вероватно привући пажњу публике 
и саставе промотивне рекламе као позив или брошуре за изложбу.  

На овај начин они ће не само боље упознати одабрану тему – на 
пример, историјат своје школе или неку наставну јединицу – већ ће и много 
боље схватити природу, функције и начин рада музеја (као особених 
културних установа), што ће им приближити ову врсту установа и њихов 
однос према нашој баштини. Све то би требало да допринесе њиховом 
позитивном односу према музејима и њиховом друштвеном значају. А то би, 
верујемо, могло да буде велики корак ка развијању навике посећивања музеја 
и неговању музејске публике.  
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