
 

Слободно време у Дому ученика 

       Дом ученика средњих школа Крагујевац је посебно педагошки 

обликована средина која осим о смештају и исхрани средњошколаца, 

води рачуна о њиховом школском успеху, социјалном сазревању, 

развијању личне компетенције и формирању здравих животних  

навика.  

       Носилац васпитно- образовне улоге дома је Педагошко веће које у 

складу са важећим законима и прописима усваја Програм васпитног рада за текућу школску 

годину, у коме је прецизније дефинисан васпитни рад у оквиру васпитних група, активности 

у оквиру секција, слободног времена и педагошка активност читавог Дома. 

          Слободно време ученика је предвиђено у распореду дневних активности У Дому и 

подразумева време које ученици проводе ван школске наставе, којим слободно располажу и 

у коме по личном афинитету, добровољно бирају активности предвиђене програмом рада 

Дома, или неке друге активности по свом избору. Ученик у свом слободном времену, у Дому 

или ван њега, на културан начин задовољава своје потребе и интересовања као што су: 

учење, ТВ, библиотека, културне, едукативне и спортске активности, одлазак у град, 

биоскоп, позориште и слично. 

          У жељи да ученици пропрате сва културна дешавања у нашем граду, Дом већ годинама 

негује веома успешну сарадњу са Књажевско– српским театром ''Јоаким Вујић ''. Дом 

обезбеђује бесплатне карте заинтересованим ученицима, тако да они имају прилике да 

погледају све најновије представе Театра, али и представе које се играју током већ 

традиционалног Јаоаким Интерфеста , који је интернационалног карактера. Осим тога 

негујемо позориште и у нашој кући, па смо тако били домаћини разним глумцима и 

монодрамама које су они изводили. На овај начин ученици имају прилике да се упознају са 

историјатом позоришта и да константно обогаћују свој интелектуални свет. 

          Ликовна и литерарна секција имају већ дугу традицију у Дому.  Ове секције окупљају 

ученике који показују склоност ка лепом писању и ликовном стварању, као и оне ученике 

који имају жељу да уче и да развијају своје креативне способности. Рад литерарне секције 

осим писања поезије и прозе, подразумева и организовање књижевних вечери, вечери 

поезије, разне дебате, радионице креативног писања. Кроз рад ликовне секције током 

времена настају уметничке фотографије, витражи, уметничке слике, графике, линорези, 

радови из области рукотворина и примењене уметности (свеће, сапуни, накит, фигуре 

направљене  оригами техником, глинамолом, гипсом, стаклом, папиром, салветама, 

дрветом...), а све у складу са могућностима и интересовањима ученика.      

           Поводом прославе дана Дома, сваке године се организује ликовни и литерарни 

конкурс, који је такмичарског карактера. Од приложених радова бирају се три најбоља, 

ученици су награђени књигама, а додатна награда је у учешће на Регионалној Домијади у 

области ликовног односно литерарног стваралаштва. Тај такмичарски део , додатна је 

мотивација у раду. Кроз овакав  начин рада  ученици науче да препознају своје скривене 

таленте и способности, овладају новим знањима и вештинама, забаве се , друже се, уживају у 

унапред припремљеној радној атмосфери.  

           У Дому се у оквиру организованих слободних активности организују тематске забавне 

вечери: квизови  знања, караоке, маскембали, новогодишње забавне вечери, модне ревије, 

игре без граница, такмичење у вештинама (прављење торти, фризура и боди арт). Посебно 

место заузима испраћај матураната и вече посвећено њима.  

       У Дому је запослен стручно оспособљен кадар који чине: васпитачи, педагог и друго 

особље који воде рачуна да све што се догађа у Дому буде у интересу физичког и менталног 

здравља и целокупног развоја ученика.  

       Кроз активности слободног времена постижу се следећи циљеви: развијање вештине 

имитације, способности самопоуздања, такмичарског духа, усавршавање постојећих и 

стицање нових нових вештина и способности, успостављања сарадње са вршњацима, 

ненаметљиво учење, екипно повезивање, дружење, остваривање индивидуалних и 

колективних интереса  као и низ других.  


