
ПЕДАГОГИЈА СЛОБОДНОГ ВРЕМЕНА 

(ОАС Васпитач у домовима, III година) 

Због тренутне ситуације у вези са корона вирусом у обавези смо да наставу из 

наставног предмета Педагогија слободног времена реализујемо на даљину применом 

електронских материјала.  

За припрему колоквијума користи се литература договорена на почетку семестра. 

План за реализацију наставе: 

У периоду од 23. марта до 06. априла студенти треба да прочитају поглавља под 

називом Породица и слободно време младих, Слободно време као чинилац 

квалитетног породичног живљења и Игра у слободном времену родитеља и деце из 

Хрестоматије педагогије слободног времена проф. др Гордане Будимир-Нинковић.   

Задатак студената је да у групи на тему Улога породице у слободном времену 

деце и младих направе Power Point презентацију. Величина презентације је до 10 

слајдова. Презентација треба да садржи насловну страну, увод, значај породице у 

слободном времену деце и младих, закључак и навести коришћену литературу. 

Презентацију послати до 07. априла на е-маил nedeljko996@gmail.com  

 

До 13. априла студенти треба да прочитају поглавље Проблематика слободног 

времена у домовима ученика из Практикума педагогије слободног времена проф. др 

Гордане Будимир-Нинковић и Одгајатељ у активностима слободног времена из 

Хрестоматије педагогије слободног времена проф. др Гордане Будимир-Нинковић.  

Задатак студената је да у групи напишу кратку критичку анализу (до две стране 

куцаног текста) о слободном времену у домовима ученика. Задатак послати до 20. априла 

на е-маил nedeljko996@gmail.com 

 

До 20. априла прочитати поглавља под називом Проблеми у понашању младих 

као последице дезорганизованости слободног времена и Слободно време, досада и 

преступништво младих из Хрестоматије педагогије слободног времена проф. др Гордане 

Будимир-Нинковић.  

  

До 27. aприла студенти треба да прочитају поглавље под називом Слободно време 

студената и Проблем развијања потреба и интересовања младих у слободном 

времену из Хрестоматије педагогије слободног времена проф. др Гордане Будимир-

Нинковић.  

Како би повезали наведене садржаје, задатак студената је да напишу есеј на тему 

Слободно време младих у савременом друштву. Есеј се ради индивидуално. Приликом 

писања потребно је поштовати следећа правила: до 10 000 карактера (са размацима) у 
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фонту Times New Roman, величина фонта 12, проред 1,5. Есеј послати до 11. мaja на е-

маил адресу: nedeljko996@gmail.com  

 

 

У периоду од 04. до 11. маја студенти треба да обраде следећа поглавља Слободно 

време у функцији развоја талента и Значај комуникације и и индивидуализације у 

организовању слободног времена даровитих ученика у продуженом/целодневном 

боравку из Хрестоматије педагогије слободног времена проф. др Гордане Будимир-

Нинковић.  

 

 До 18. маја треба прочитати поглавље под називом Едукација наставника за 

организовање слободног времена ученика из Практикума педагогије слободног времена 

проф. др Гордане Будимир-Нинковић. 

 Напомена: За све наведене области које треба да обраде из наставног предмета 

Педагогија слободног времена, студенти ће добијати потребне презентације и материјале 

који ће им помоћи у припремању колоквијума из овог предмета. 

Пратећи наведене садржаје студенти треба да попуњавају питања у Практикуму 

педагогије слободног времена и за сва питања око припреме колоквијума и попуњавања 

практикума писати на е-маил nedeljko996@gmail.com  

 

      Проф. др Гордана Будимир-Нинковић 

      сарадник: Недељко Милановић 
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