
Висока школа струковних студија за образовање васпитача у Кикинди 

ИЗВЕШТАЈ О ПОСЕТИ НАРОДНОМ МУЗЕЈУ КИКИНДА СТУДЕНАТА I ГОДИНЕ  

 

У среду, 19. маја 2021. године студенти ВШССОВ су посетили Наровни музеј Кикинда у пратњи 

професорке Јасмине Арсенијевић. Посета Музеју организована је у оквиру предмета „Менаџмент 

у предшколском васпитању и образовању“. Поштујући сигурносне мере, посета је организована у 

две смене, а укупан број студената који су посетили Музеј био је 33. Посета сваке смене трајала по 

90 минута.  

У првом делу посете, студенти су слушали предавање Драгана Киурског, кустоса педагога, на тему 

“Музејска педагогија”. У трајању од 25 минута, у великој сали Музеја, имали су прилике да на 

интересантан начин, пратећи презентацију пропраћену низом фотографија и примера из праксе, 

сазнају шта представља музејска педагогија и како је текао њен историјски развој у свету. Драган 

Киурски им је потом представио активности и радионице педагошке службе Музеја које се 

организују за децу, као и улогу који волонтери Музеја имају у њима. Студентима су представљени 

механизми које Музеј спроводи у циљу развоја културних потреба и неговања културних навика 

младих и одраслих.  

 

Након тога, студенти су учествовали у едукативно-забавној радионици “Музеј од А до Ш” и уз 

асистенцију кустоса упознали сталну поставку Музеја. Пролазећи кроз музејску изложбу, студенти 

су откривали експонате и појмове чији називи почињу редом свим словима наше азбуке. На тај 

начин су студенти искусили модел активног учења путем игре и социјалне интеракције, кроз 

истраживање, откривање и експериментисање које организује Педагошка служба у Музеју. 



 

На крају посете, у Сали Музеја организован је тест провере знања, где је извршена ретроспектива 

знања о анимацији у култури и улози васпитања и образовања у истој, до којих су студенти дошли 

у оквиру предмета Менаџмент у предшколском васпитању и образовању и предавања о музејској 

педагогији. Студенти су успешно савладали тест. 



 

Љубазношћу Педагошке службе и управе Музеја, студенти су били ослобођени плаћања улазнице. 

Овом посетом наставља се устаљена и успешна пракса сарадње Високе школе струковних студија 

за образовање васпитача у Кикинди и Народног музеј Кикинда. 

У Кикинди, 20. маја 2021. године 

Др Јасмина Арсенијевић, проф. 

 


