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УВОДНА РАЗМАТРАЊА

ЛОГОРОВАЊЕ

”Представља вишедневни боравак деце и одраслих у природи под 
шаторима или другим објектима (колибе, камп кућице) у трајању од 

7 - 20 дана.”



• Привремени боравак уче(с)ника у природи (од 7 и више дана),

• Организовани наставни рад са унапред одређеним циљем,

• Групни боравак у природи у нестандарним условима становања,

• У нашем поднебљу најчешће је организовано лети, а ређе осталим 
годишњим добима,

• Доминантна врста активности су физичке, најчешће у комбинацији са 
спортско-рекреативним активностима других васпитно-образовних 
подручја.

Карактеристике процеса логоровања



• Локацији извођења (морски, језерски, брдско-планински, равничарски…), 

• дужини трајања: 1-2 недеље (кратка), 2-3 недеље (средња) и 3 и више недеља (дуга), 

• броју учесника: до 30 (мала), 60-120 (средња) и преко 120 (велика), 

• полу, узрасту, 

• припадности - чланству, 

• смештају, 

• сталности: стални (фиксни) и покретни (мобилни).

Логоровања се могу поделити према следећим критеријумима:



Френк 
Стела

Гијом
Фај



Планирање

Контрола

Организација Реализација



• Људи
• Простор

• Време

ОРГАНИЗАЦИОНИ ЕЛЕМЕНТИ

УПРАВЉАЊЕ



Планирање Реализација / акција

Планирање Реализација / акција

Временски интервал

Милетић, Милетић, Рајковић, 2016

Командно-штабни послови -

Теренско-оперативни послови -



Упознавање са природним окружењем - тереном долази се до свих 
информација и сазнања потребних за организацију едукативног 

кампа.



Остали фактори који имају утицај у организационим поступцима 
су: број учесника, дефинисани програм, временски услови, 

расположиво људство за извођење наставе, удаљеност локације… 



ДЕФИНИЦИЈА КАМПА ЗА ОРГАНИЗАТОРЕ

• Едукативни камп / логор, није само ограничени простор са 
инфраструктуром, на коме борави и функционише људство за 
време извођења наставе…

• Под кампом се подразумева и време пре и после његове 
реализације.



ПОСТУПЦИ ОРГАНИЗАЦИЈЕ



Гантограм планирања, реализације и контроле ЕДУКАТИВНОГ КАМПА
2018 2019

Задужен
1. Фаза планирања 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

1.1. Упознавање терена

руководилац кампа

1.2.Формирање оперативног тима

1.2.1.Одређивање наставног особља
1.2.2.Одређивање радног особља
1.2.3.Одређивање особља за логистику

1.3. Добијање дозвола
1.3.1. од надлежне Катедре
1.3.2. од ННВ
1.3.3. од Националног парка
1.3.4. од Полиције
1.3.5. од МОС
1.3.6. од МТ

1.4.Одређивање едукативног програма

1.5. Коресподенција са домаћином кампа

1.5.1. Дефинисање капацитета кампа
1.5.2. Дефинисање ценовника услуга у кампу руководилац и домаћин кампа

1.6. Припреме посетиоца кампа

посетиоци кампа
1.6.1. Теоријска припрема
1.6.2. Практична припрема - одласци у природу, излети… 
1.6.3. Набавка опреме за камп

1.7. Пријаве учесника кампа предметни наставник и домаћин кампа
1.8. Планирање исхране (количина, јеловници, цене…) руководилац кампа



ПРОСТОРНА ОРГАНИЗАЦИЈА



Логорски објекти у просторној организацији према логорским зонама

ЗОНЕОБЈЕКТИ

1 Стамбена Камп кућице, ауто приколице, шатори, бараке и други објекти намењени за смештај.

2 Зона исхране Кухиња, трпезарија, магацин.

3 Санитарна Тушеви, купатила, WC, простор за прање веша и посуђа, 
депонија…

4 Зона спорта и рекреације Акваторија, полигони, спортски терени (стандардни и импровизовани), ливаде, стазе…

5 Објекти у функцији логораМесто заједничких окупљања, простор за логорску ватру, јарбол, огласна табла…



ВРЕМЕНСКА ОРГАНИЗАЦИЈА



Организовање простора према времену.                                                                    
Теренска настава по сменама ако се ради о већем броју учесника.

Смена 3
Смена 2

Смена 1



07.00
07.15 – 07.30

07.30
08.00 – 09.00
09.00 – 12.00

              13.00
14.00 – 15.00
15.00 – 16.30
17.00 – 18.30

19.00
20.00 – 21.00

22.00

• Устајање, тоалета
• Јутарње вежбање
• Доручак
• Смотра / преглед логора, припрема за активности
• Настава - блок 1, основне логорске активности 
• Ручак
• Поподневни одмор, слободно време
• Настава - блок 2
• Настава - блок 3
• Вечера
• Вечерњи програм
• Повечерје

ПРИМЕР ОРГАНИЗАЦИЈЕ ДНЕВНИХ АКТИВНОСТИ



ПРИМЕР РАСПОРЕДА НАСТАВЕ У ОКВИРУ
ДНЕВНИХ АКТИВНОСТИ

Групе

1 2 3 4 5 6

Време Часови
09:00-10:30 Веслање Алпинизам Једрење Пливање ОЛЖ ОК

11:00-12:30 Алпинизам Веслање Риболов Наутика ОК ОЛЖ

15:00-16:30 Једрење Пливање Алпинизам ОК Наутика Веслање

17:00-18:30 Пливање ОЛЖ ОК Риболов Једрење Алпинизам



ОРГАНИЗАЦИЈА ЉУДИ



Организациона структура учесника eдукативног кампа

Руководилац кампа

Оперативни тим Учесници 
кампаНаставно особље Радно особље Логистика

Специјалисти за 
заступљене програмске 
садржаје

- Секретар
- Магационер,
- Кувар,
- Лекар
- Сниматељ,
- Возач

- Транспорт опреме и људи.
- Тим који се брине о 
беспрекорном функционисању 
логорске инфраструктуре у 
који је укључено дежурно 
особље

- Студенти,
- Гости…



ЉудиПростор

Време

Спољашњи 
утицаји 



Изоловани боравак на терену без обзира на његов циљ захтева 
логистичку подршку.



Комплексност сведена на минимализам кроз формулу 
”ОРГАНИЗАЦИОНИ ЕНЕРГЕТСКИ ТРОУГАО”

Милетич, 2018



А - Одмор

Г - Логистика Импровизовани ОрганизованиБ - Допуна

В - Заштита

Приказ компоненти организације боравка на терену, кроз једноставне 
математичке симболе - Организациони енергетски троугао

Милетич, 2018



Милетић, 2018

Основне компоненте 
организације боравка на терену

   Специфичне подгрупе

Логистика

Одмор
• Адекватан смештај 
• Осветљење

Пружa добру изолацију 
од негативних утицаја 
спољашње средине и 
омогућава продужени 
рад.

Енергетска допуна
• Вода
• Храна

Надокнада изгубљене 
енергије.

Заштита
• Опрема
• Огрев Терморегулација.

Транспорт Превоз
Гориво

Све компоненте ако су 
измештене на удаљени 
терен захтевају 
укључење процеса 
логистичке подршке.



Датуми, превоз, исхрана, опрема, … 



ИНФОРМАЦИЈЕ ЗА ОПРЕМАЊЕ ЉУДСТВА



• Лична документа,
• Обућа,
• Чарапе,
• Доњи веш,
• Купаћи костим / купаће гаће,
• Шортс,
• Тренерка,
• Панталоне,

ЛИЧНА ОПРЕМА УЧЕСНИКА ЛОГОРА

• Пиџама,
• Мајице,
• Дукс
• Кишна јакна,
• Капа / марама,
• Прибор за ЛХ,
• Ранац,
• Оловка, свеска …



ТАКТИЧКА ОПРЕМА УЧЕСНИКА ЛОГОРА

Складиште за воду

Подлошка
Врећа за спавање

Транспортни ранац Шатор

Осветљење

Посуђе



https://www.youtube.com/watch?v=tNWF6dcLEJE



Уместо закључка - повратак на почетак 

КОМПЛЕКСНОСТ ЈЕДНОСТАВНОСТИ



ХВАЛА ЗА ПАЖЊУ
Београд, MMXX


