
ПРОГРАМ СЛОБОДНИХ АКТИВНОСТИ УЧЕНИКА 
 
 
Циљ и задаци 

 
Слободне ученичке активности представљају ваннаставни факултативни облик рада школе. Непосредни васпитно-образовни 
циљ ученичких слободних активности је развој личности на образовном, сазнајном, креативном, друштвеном и личном 
плану.  
Циљеви и задаци ових активности су: 

1. Проширивање и продубљивање, као и стицање нових знања и умења према интересовањима ученика 
2. Развијање логичког и критичког мишљења ученика 
3. Увођење ученика у методе научног истраживања и развијање спретности за експериментални и практичан рад  
4. Задовољавање специфичних интересовања ученика уз акивно усмеравање њихових склоности, способности и 

интересовања и подстицање професионалног развоја 
5. Мотивисање и оспособљавање ученика за самосталан и креативан рад 
6. Омогућавање ученицима организовања забаве и рекреације, као и других услова да самостално користе слободно 

време и организују духовни, културни и друштвени живот у средини у којој живе и раде 
 
Слободне активности ученика се најчешће организују као: научно-истраживачке активности, радно-производне активности, 
културно-уметничке активности и спортско-рекреативне активности.  
 
 

Теме/активности 
Оквирни 

број 
часова 

Носиоци активности Динамика 

 
Научно-истраживачке активности 

Спортска секција (такмичарске активности) 10 - 40 Наставници као 
инструктори и 
координатори и 

Током целе 
године у 
оквиру 

Секција за одлагање отпада (истраживачке и 
експерименталне активности)  

10 - 40 



Секција за заштиту животне средине и рециклажу 
(истраживачке и експерименталне активности) 

10 - 40 
руководство секције 
(ученици)  
Наставници као 
инструктори и 
координатори и 
руководство секције 
(ученици)  
 

годишњег 
фонда часова 

утврђеном 
годишњим 
програмом 
образовно-
васпитног 

рада школе, 
у складу са 

могућностим
а ученика 

Секција за хемијску технологију (истраживачке и 
експерименталне активности) 

10 - 40 

Секција за производњу прехрамбених призвода 
(истраживачке, практичне и експерименталне активности) 

10 - 40 

Секција за математику (истраживачке и експерименталне 
активности) 

10 - 40 

Секција за добијање метала (истраживачке и 
експерименталне активности) 

10 - 40 

Секција за биологију и микробиологију (истраживачке и 
експерименталне активности) 

10 - 40 

Секција за електротехнику (истраживачке и 
експерименталне активности) 

10 - 40 

Драмска секција (истраживачке и експерименталне 
активности) 

10 - 40 

Секција за хемију (истраживачке и експерименталне 
активности) 

10 - 40 

 
Радно-производне активности ученика (слободне активности у оквиру ученичке задруге) 

Осмишљавање и израда прехрамбених и других производа за 
прославе и сајмове на којима школа представља своје 
активности 

10-40 
Чланови Ученичке 
задруге, директор, 
наставници 

октобар (Дан 
школе), 
децембар, 
април-мај 

Културно-уметничке активности У оквиру посебног програма 

Спортско-рекративне активности У оквиру посебног програма 

 
Напомена: Садржај рада појединих секција је описан у оквиру програма образовања за одређени наставни предмет. 
Културно-уметничке активности и спортско-рекреативне активности су описане детаљније у посебним програмима.  
 


