Извештај са матурске екскурзије ученика
“Школе за дизајн текстила“, школске 2019/2020. године

Датум екскурзије
Екскурзија ученика завршних разреда „Школе за дизајн текстила“
је реализована у периоду од 9.10.2019. до 16.10.2019. године,
осносно у трајању од осам дана и седам ноћења.
Посредовање у пружању услуга у области ђачког туризма,
извршено је у сарадњи са туристичком агенцијом ,,GRAND TOURS”
из Новог Сада.

Листа путника
Састав путника за матурску екскурзију сачињавали су пре свега
ученици завршних разреда, односно укупно 36 матураната, затим у
својству вође пута ‐ директор школе Станко Киш, разредне
старешинe матурских одељења, Драгица Угриновић, Оливера
Ђукић, Горан Петрић и Мирјана Миздраковић као и предметни
професори наше школе, Весна Марић и Ивана Станковић. Од
стране туристичке агенције, листа путника је допуњена следећим
лицима: 1. лиценцирани туристи водич, Ања Радаковић; 2. једна
лекарка; 3. један возач аутобуса; 4. други заменски возач аутобуса.

Дестинација
Екскурзија је реализована посетом изабраним дестинацијама које
се налазе на територији четири државе, односно на релацији
Италија ‐ Француска ‐ Монако ‐ Шпанија.

Реализација путовања по данима
Полазак аутобуса, првог дана, је значајно каснио због чекања да
полиција општине Вождовац, у складу са предвиђеном
процедуром, прегледа аутобус и да возачи ураде алко тест.
Након дневне вожње преко територија Републике Хрватске и
Словеније, са повременим паузама и кратким задржавањима на
државним границама, у касним вечерњим часовима смо стигли у
Италију, у околину Вероне , где је смештај био организован у хотелу
са три звездице и где је била планирана вечера, тако да је цео дан
протекао у складу са планом путовања и без одступања од
предвиђених активности за тај дан.

У току другог дана,
након доручка и одјаве из хотела,
организована је посета Верони и разгледање знаменитости овог
града. Ученици су посетили знамените тргове Ербе, Бра и
Сињорија, кућу која је посвећена сећању на најпознатији љубавни
пар из Шекспировог ремек дела „Ромео и Јулија“, а имали су
прилику и да испод чувеног Јулијиног балкона, где се налази њена
бронзана статуа, додирну Јулију, чиме, по легенди, обезбеђују
срећу у љубави.

Након посете граду љубави, односно малом Риму, како још
називају Верону, напуштамо регију Венето и крећемо у вишесатно
путовање преко Ломбардије и Лигурије у Италији, затим
Провансом и француском ривијером и после пређених око 1000
километара, у касним вечерњим сатима стижемо у шпанско
летовалиште Љорет де Мар, где смо били смештени наредне
четири вечери. Други дан екскурзије је реализован у складу са
планом путовања и без одступања од предвиђених активности за
тај дан.

Трећи дан екскурзије смо након доручка и заједничког обиласка
Љорета, омогућили ученицима да користе остатак слободног
времена за индивидуално разгледање овог туристичког места и
активности по сопственом избору, боравак на плажи и одмор.
Трећи дан екскурзије је такође у потпуности реализован у складу са
планираним активностима.

Четвртог и петог дана реaлизације ђачке екскурзије смо након
доручка имали организоване целодневне излете у Барселони,
главном граду аутономне покрајине Каталонија. Посета
знаменитим местима и разгледање овог савременог европског
града и туристичке дестинације светског гласа, започела је посетом
најпосећенијој атракцији Барселоне, „La Sagrada Familia”. Света
породица je римокатоличка базилика у готском стилу,
недосањани сан Антониа Гаудиа, која би требала да буде завршена
до 2026. године. Ученици су посетили чувену готску четврт, луку са
Колумбовим спомеником, а на програму су имали и слободно

време које су провели у најлепшој улици Барселоне, La Rambla, на
тргу Каталоније. Да би ученици осетили дух града, организована је
посета пијаци Букерија, која је понудила посетиоцима богатство
мириса и укуса најразличитијих производа и дочарала живот града
на најнепосреднији начин.
Монжуик, узвишење са кога се пружа фантастичан поглед на
приобалну Барселону, са Националним музејом уметности, замком
Монжуик и фантастичним магичним фонтанама, је означио и
завршетак четвртог дана екскурзије, који је протекао у складу са
планом активности за тај дан.
Петог дана екскурзије, (који је уједно био и други дан боравка у
Барселони), након посете тераси парка Гуељ и панорамског
разгледања Барселоне, ученици су добили увид у градску
архитектуру и куће које представљају типичне примере Гаудијеве
архитектуре, са необичним мозаицима и неправилним облицима.
Након тога, реализоване су факултативне посете, обилазак
акваријума и чувеног стадиона Noukamp (Kamp nou), док су се
поједини ученици определили да време проведу по слободном
избору, уз претходну најаву професорима. Пети дан екскурзије је
реализован у складу са програмом посете Барселони и без
одступања од предвиђених активности за тај дан.

Шестог дана, након доручка и одјаве у хотелу, напустили смо
Шпанију и упутили се ка чувеној цветној ривијери, одосно Азурној
обали. Ученици су посетили Кан и чувену филмску палату, а затим
више времена провели у Ници, где су посетили трг Масена познат
по својим црвеним фасадама, фонтану сунца, модерну уметничку

визију комуникације у свету, са седам људских статуа на високим
стубовима који симболизују континенте и енглеско шеталиште на
обали Средоземног мора. Ноћење је реализовано у хотелу у
околини Сан Рема. Такође, и шести дан је протекао у складу са
планом активности и без одступања од планираног програма
посете Азурној обали.

Седмог дана екскурзије, ученици су посетили Монако и Монте
Карло, затим музеј океанографије, принчеву палату и оперу, а
имали су прилику и за панорамско разгледање. Након тога је
уследио наставак пута ка Lido di Jesolu, где смо вечерали и где је
било организовано последње ноћење у локалном хотелу са три
звездице. Седми дан екскурзије је протекао у складу са планом
активности и без одступања од планираног програма посете
Монаку.

Осмог дана екскурзије, ученици су посетили Венецију где су након
вожње бродом венецијанском луком, посетили знаменитости
града, трг Светог Марка са кулом, Катедралу светог Марка, Дуждеву
палату, мост Rialto, цркву Санта Марија дела Салуте о којој је писао
и Лаза Костић. Ученици су имали на располагању слободно време
које су користили по сопственом избору, после чега је
организована вожње бродом, назад до луке Punto sabione, чиме је
завршена посета последњој дестинацији у оквиру програма
реализације ђачке екскурзије.

У раним јутарњим часовима ученички аутобус је безбедно стигао у
Београд.
Закључак
Сходно свему наведеном, може се закључити да је матурска
екскурзија успешно реализована у свим сегментима.
Испуњени су унапред планирани образовни циљеви ђачке
екскурзије. Остварена је пуна сарадња ученика и професора уз
асистенцију помоћних чланова тима именованих од стране
туристичке агенције. Сви безбедоносни аспекти реализације
екскурзије такође могу бити високо оцењени.
Сматрам да одговорно понашање ученика такође заслужује да
буде примећено, уз посебну похвалу, јер за осам дана није
забележен ни најмањи ексцес, нити непријатност која би захтевала
било какву ванредну интервенцију, што се у случају реализације
вишедневне екскурзије такође може оценити изузетним.
Од стране ученика, помоћни чланови тима именовани од стране
туристичке агенције су оцењени прелазним оценама. Најнижу
прелазну оцене је од ученика добила лекарка, а највишу Ања
Радаковић, туристички водич.

Извештај сачинила
проф. Оливера Ђукић, дипл.инг.

