
Табела 5.2. Спецификација предмета  

Спецификацију треба дати за сваки предмет из студијског програма.  

Студијски програм: Основне академске студије педагогије 

Назив предмета: Ваншколска педагогија 

Наставник/наставници: Наташа Т. Николић, Радован М. Антонијевић 

Статус предмета: Изборни предмет 

Број ЕСПБ: 5 

Услов: / 

Циљ предмета   

Стицање знања о функцији и значају ваншколског васпитања и образовања; упознавање са 

основним одликама остваривања ваншколских активности, као и деловањем ваншколских 

установа и организација. 

Исход предмета  

Студенти: разумеју значај, одлике и могућности остваривања васпитања и образовања у 

ваншколском контексту; познају начин функционисања, као и карактеристике остваривања 

васпитно-образовног рада у ваншколским институцијама и организацијама. 

Садржај предмета 

Теоријска настава 

Ваншколско васпитање и образовање као део целокупног система васпитања. Слободно време у 

педагошкој теорији и пракси. Чиниоци организовања ваншколског васпитања и образовања. 

Претпоставке и могућности остваривања васпитно-образовног рада у ваншколском контексту. 

Улога и значај ваншколских активности деце и младих. Врсте и облици ваншколских активности. 

Начела организовања ваншколског васпитања и образовања. Унапређивање васпитно-образовног 

рада у ваншколском контексту. 

Практична настава  

Начин функционисања установа и организација ваншколског васпитања и образовања. Облици и 

садржај васпитно-образовног рада ваншколских установа и организација. Компетенције стручног 

кадра у установама/организацијама ваншколског васпитања и образовања. Сарадња ваншколских 

установа са школом и другим ваншколским установама/организацијама.  
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Број часова  активне наставе Теоријска настава: 2(30) Практична настава: 2(30) 



Методе извођења наставе 

Предавања, дискусије, рад у малим групама, практичан рад студената, усмене презентације 

студената. 

Оцена  знања (максимални број поена 100) 

Предиспитне обавезе поена Завршни испит поена 

активност у току предавања 10 писмени испит 60 

практична настава / усмени испит / 

колоквијум-и / .......... / 

семинар-и 30   

Начин провере знања могу бити различити наведено  у табели су само неке опције: (писмени 

испити, усмени испит, презентација пројекта, семинари итд...... 

*максимална дужна 2 странице А4 формата 

 


