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ПРОГРАМ ЕДУКАЦИЈЕ  

Ј.П. „ЗООЛОШКИ ВРТ“ ЈАГОДИНА 

за школску 2022/2023 годину 

 
Образовање школске деце и посетилаца зоо врта је једна од основних делатности Ј.П. 

„Зоолошки врт“ Јагодина ( са зоологијом, ботаником и заштитом). 

 Током 2022/2023. године у зоо врту реализоваће се неколико програма из области 

образовања: 
1. рад са децом предшколског узраста 

2. стручна настава школских секција, волонтирање и пракса виших разреда основних школа и 

средњошколаца 

3. изложбе и програми за посетиоце 

4. погодности за специјалне школе и удружења деце и одраслих. 

 

 

РАД СА ДЕЦОМ ПРЕДШКОЛСКОГ УЗРАСТА 

 

 Рад са децом предшколског узраста траје током целе школске године. Базиран је на 

наставном програму зоо врта који чине предавања, презентације и радионице из области 

зоологије, ботанике, опште биологије и екологије. У програму зоо едукације укључени су сви 

предшколци основних школа у Јагодини и околних насеља до 30 км удаљености од врта. 

Обезбеђен је превоз за све ученике од школе до врта (и назад) по унапред договореном 

распореду који се реализује у сарадњи са координатором програмских активности. Током 

боравка од три сата, деци је обезбеђен затворен простор у оквиру рођендаонице са 

техничком опремом, као и могућност одржавања часова у природи са простором који је 

прилагодљив наставним активностима. 

 Предавања су базирана на велики број тема: пећине, мрки медвед, фока, крпељи, 

станишта, јаје, зимски сан, жирафа, биљке и јесен, биљке и пролеће, вук, зебра, птице 

грабљивице, птице селице, папагаји, мајмуни, беснило, дресура. 

 Уз одређене теме реализује се и храњење животиња. 

  

СТРУЧНА НАСТАВА ШКОЛСКИХ СЕЛЕКЦИЈА, ВОЛОНТИРАЊЕ И ПРАКСА 

ВИШИХ РАЗРЕДА ОСНОВНИХ ШКОЛА И СРЕДЊОШКОЛАЦА 

 

 Стручна настава школских секција базира се на посети мањих група ученика 

зоолошком врту, у оквиру ваннаставних активности. Најчешће су у питању секције виших 

разреда основних школа, где им врт представља неограничен извор материјала за 
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проучавање, али и инспирацију. Заступљена је и школска пракса средњошколаца, као и 

индивидуално (будући ветеринарски техничари), тако и групно (будући техничари 

хортикултуре). Програм едукације је заснован на усменим предавањима, практичном раду 

али и радионицама које су прилагођене вишим разредима основних и средњих школа. 

 

ИЗЛОЖБЕ И ПРОГРАМИ ЗА ПОСЕТИОЦЕ 

 

 Програм за посетиоце реализује се за Међународни дан образовања о заштити 

животне средине (26.јануар),  Дан ЦИТЕС конвенције (3.март), Дан планете Земље 

(22.април), недеља за првомајске празнике, Дан жирафа (21.јун), Међународни дан животиња 

(4.октобар), као и за Дан града Јагодина ( 17. Октобар). Током ових програма, као и често 

током године, реализује се програм храњења животиња, који укључује храњење жирафе, 

мрког медведа, зебре, шимпанзе, лемура, папагаја, итд. по тачно одређеној сатници. 

 

ПОГОДНОСТИ ЗА СПЕЦИЈАЛНЕ ШКОЛЕ И УДРУЖЕЊА ДЕЦЕ И ОДРАСЛИХ 

 

 Све специјалне школе и организације имају слободан улаз у зоо врт. Многима од њих 

је обилазак врта и излазак из установа у којима бораве, догађај који ће им улепшати тај месец 

или годину. 

 

 

Посебан сегмент рада врта јесу бројне хуманитарне организације и удружења, СОС 

Дечија села Србија, Хуманитарна организација Буди хуман, Природњачки центар Србије из 

Свилајнац, Пољопривредна-ветеринарска школа са домом Свилајнац, Пољопривредна-

ветеринарска школа Рековац, Факултет педагошких наука Јагодина, ПУ Пионир Јагодина и 

многи други. 

 

Наставне теме, план и програм активности лако прилагођавамо конкретним 

потребама учесника и прихватамо све сугестије и коментаре како би програм едукације 

и даље био атрактиван, занимљив и сврсисходан свим учесницима. 

 

 

 

 

 

У Јагодини,         Координатор образовања 

19.08.2022.године 

 

________________________________ 

                             Сања Ристић, Сл.за заштиту жив.средине 

 


