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Интердисциплинарна
амбијентална настава у музеју
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анашње школе најчешће су првенствено образовне институције које су затворене и деконтекстуализоване у односу на живот
у окружењу. Истраживања показују да ученици не уочавају везу између свакодневног живота, живота ван школе, и онога што уче у школи.
Последице овакве, традиционално постављене школе, јесу фактографска знања која ученици показују на различитим тестовима, али без
развијене способности да их употребе приликом решавања проблема. Истовремено, ту су културне институције које се боре за опстанак
суочавајући се са веома уским кругом посетилаца. Са појавом брзог
начина живота и нових облика комуникације и забаве, нових технологија које нам пружају могућност да у сваком тренутку дођемо до било
које информације која нам је потребна, па чак и да виртуелно путујемо
кроз различите ситуације, амбијенте, епохе, традиционалне културне
институције као што су музеји постале су недовољно атрактивне за
широку публику. Овакво стање као императив поставља осавремењавање начина рада и школа и музеја.
Савремено образовање подразумева припремање ученика за сналажење у муњевитим променама које носи наша свакодневица. Неопходно је ученике оспособити да самостално проналазе информације
које су им потребне, да у мору информација одаберу баш оне које су
релевантне за проблем пред којим се налазе, али и да селектоване информације умеју на прави начин да употребе. Управо због тога, школе
морају да отворе своја врата и да користе све могуће ресурсе којима
располажу. Ученике морамо научити да учење не може бити ограничено само на уџбенике и школу, већ да учити можемо на различитим
местима и из различитих извора.
Повезивање и отварање школе према локалној средини и њеним
ресурсима представља важно питање од чијег решавања зависе многи
аспекти школског живота и рада, као и позиционирање школе као васпитно-образовне институције у друштву. На тај начин се омогућава да
процес наставе буде богатији, испуњенији и примеренији ученицима,
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Слика 1 Полазници семинара у Вили „Златни брег” у Смедереву, 20. 10. 2012.

њиховим потребама и интересовањима. Пред школама се налази одговоран и озбиљан задатак да у својим локалним срединама пронађу
одговарајуће ресурсе како би подстакле креативност, практични рад
и тиме оствариле опште васпитно-образовне циљеве кроз различите
иновативне наставне моделе. Амбијентална настава је модел наставе
специфичан по томе што се одвија у одређеном амбијенту који доприноси остварењу образовно-васпитних циљева. Амбијент се бира у складу са циљевима наставе и потребно је максимално користити његове
особености.
Један од значајних ресурса локалне заједнице свакако представља
и музеј. Музеји нису само чувари драгоценог музејског блага и знања
о нашем наслеђу. Они поседују аутентичну могућност презентовања
идеја и стварања доживљаја; служећи тако као извор знања и активни
образовни и комуникацијски центар у своме окружењу, могу да афирмишу вредности свога краја и тиме доприносе његовом општем развоју. Музеји су амбијенти који нуде могућност учења и оспособљавања
личности путем развоја креативности. У том смислу су музејске збирке специфичан и релевантан уџбеник за социјализацију личности и
развој критичког мишљења. Оно што суштински одваја музеј од било
ког другог места образовања јесте употреба оригиналног музејског
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Слика 2 Ученици ОШ из села Сараорци
код Смедерева као учесници радионице
„Детективи у Музеју“, 3. 6. 2015.

Слика 3 Деца учесници пројекта ПУ
„Наша радост“ Смедерево и Музеја у
Смедереву: „Музејске игре“, 20. 5. 2015.

предмета који, уз одговарајућу дидактичко-методичку припрему,
пружа јединствену могућност спонтаног учења, открића и тестирања
идеја. Организоване активности са децом у музеју могу да помогну да деца
откривају задовољство учења кроз стваралачке игре, различите радионице које развијају њихова чула, креативно мишљење, осамостаљивање и
разумевање традиционалних вредности система. Кроз добро осмишљену
наставну ситуацију деца стасавају у стваралачке личности које своју инспирацију и задовољство радо проналазе у музејским просторима.
Основне педагошке теорије (бихејвиоризам, когнитивизам и конструктивизам), између осталог, инсистирају на повезивању наставних
садржаја са искуством ученика, као и на учењу као активном процесу
који се мора одликовати смисленим активностима. Извођење наставе
у аутентичном амбијенту музеја пружа могућност ученицима да знања стичу на непосредан начин, искуствено, чиме се ученици подстичу на самостално истраживање и откривање, при чему се подстичу
разноврсне комуникацијске везе и односи. Све више се инсистира на
активном учешћу ученика у процесу учења, тежи се активној настави у којој је ученик у средишту наставног процеса. Конструктивисти
наглашавају да у процесу учења треба искористити искуство ученика
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Слика 4 Учесници радионице
„Смедеревска тврђава – од престонице до
споменика културе“ у Музеју у Смедереву,
19. 5. 2015.

Слике 5 и 6 Учесници и предавачи
семинара о интердисциплинарној
настави у Музеју у Смедереву
„Завичајна школа наслеђа“, 23. 5. 2015.

јер ће на тај начин знања која ученици стекну бити трајнија. Поред
тога, игра је активност најближа искуству ученика, те је треба искоритити приликом осмишљавања и реализације наставе. Уколико учење
повежемо са игром, ученици ће постати активни чиниоци наставног
процеса, настава ће бити занимљивија и квалитетнија, планиране
циљеве ћемо лакше остварити, а ученици ће при томе имати осећај да
се играју и неће осетити нелагодност или страх од школе и учења. Сви
ови аргументи говоре у прилог томе да обогаћивањем наставе игроликим садржајима нећемо ништа изгубити, већ само можемо много тога
добити: задовољне ученике, остварене циљеве, квалитетнију наставу,
трајније знање.
Интегративна и/или интердисциплинарна амбијентална настава
промовише квалитативно другачије начине долажења до знања, уз
већу динамичност, међупредметно повезивање знања и холистички
приступ у процесу учења и поучавања. Овако организоване наставне
активности омогућавају коришћење виших умних радњи, а не само
пуку репродукцију различитих информација.
Квалитет реализације наставе у амбијенту музеја зависи од нивоа
ангажовања и сарадње између кустоса музеја и просветних радника. Суочавајући се са овом чињеницом, у Смедереву је као резултат
синергије школе и Музеја настао програм стручног усавршавања за
просветне раднике под називом Интердисциплинарна амбијентална
настава – Завичајна школа наслеђа, чије су ауторке Татјана Гачпар, директорка Музеја у Смедереву, и Невена Перић, учитељица и педагошки
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Слика 7 Учесници и предавач семинара о
интердисциплинарној настави у Музеју у
Смедереву „Завичајна школа
наслеђа“ 3. 10. 2015.

саветник у ОШ „Димитрије Давидовић“ у Смедереву. На овај начин
желеле смо да наставнике, као субјекте који су у директном контакту
са децом и који имају, поред родитеља, најснажнији утицај на њихово образовање, али и васпитање, мотивишемо да прихвате музеј као
ресурс драгоценог знања о наслеђу и да га таквим представе деци. То
је сигуран начин да се код деце развије потреба и навика да посећују културне институције, да у њима препознају и проналазе животне
вредности, да добију прилику да активно учествују у културном животу локалне заједнице. Са друге стране, Музеј је кроз овај пројекат
добио прилику да се трансформише у динамичну институцију едукације, забаве, изазова и инспирације, да се интегрише у своје друштвено
окружење и оснажи своју улогу у развоју додатних облика образовања.
Обука је акредитована у Заводу за унапређивање образовања и васпитања и реализује се од школске 2012/2013. године. Од тада је семинар реализован девет пута (у Смедереву, Кикинди, Јагодини, Београду,
Пожаревцу) и похађало га је око 230 просветних радника, од васпитача
до наставника средњих школа. Поред тога, у оквиру традиционалних
Зимских сусрета учитеља Србије реализовано је шест двосатних радионица са по 30 полазника (Београд, Пожаревац), током којих су представљене различите могућности унапређења образовања коришћењем
музеја као локалног ресурса за извођење амбијенталне наставе.
Музеј у Смедереву је објавио и публикацију „Завичајна школа
наслеђа“ (аутори: Татјана Гачпар и Невена Перић), збирку сценарија
радионица реализованих у Музеју, као пример добре праксе и ресурс
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за примену интердисциплинарне амбијенталне наставе. На промоцији наше идеје радили су и наставници који су своје примере добре
праксе објављивали и презентовали на различитим конкурсима и скуповима просветних радника (Сабор учитеља Србије, Креативна школа,
Дигитални час, Просветни преглед).
У периоду откада је семинар акредитован значајно је повећана посећеност Музеја у Смедереву, као и број едукативних радионица/часова реализованих у овој установи. У децембру 2012. године у Музеју у
Смедереву је представљена и изложба дечијих радова који су настали
као продукти учења у амбијенту Музеја. Само у току јесени 2014. године реализовано је 13 радионица са 402 учесника (предшколци, ученици основних и средњих школа). У току прве половине 2015. године
реализовано је 36 радиониоца (757 учесника). Повећан број радиониоца реализованих у Музеју у Смедереву (нама доступне информације)
говори да се знања и вештине стечене на нашем семинару заиста примењују у пракси. Наведени подаци указују да смо на добром путу када је
реч о остваривању заједничких циљева – а то су осавремењавање рада
и школе и музеја кроз креативно повезивање делатности културних и
образовних установа.

Белешка о аутору:
Невена Перић, учитељица и педагошки саветник у
ОШ „Димитрије Давидовић“ у Смедереву
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