
 

 

 

ИНТЕРЕСНЕ ГРУПЕ 

 

 

Рад радионица и интересних група – У остваривању задатака 

програмске области васпитног рада „Животне вештине“, а по 

процени и потреби и у другим програмским областима, настојати да се у највећој могућој 

мери примени радионичарски облик рада. Овај облик рада се може користити и у 

реализацији других програмских области. 

 Основни циљ овог облика рада је подстицање развоја личности ученика. На тај  

начин пружа се могућност ученицима да развију свест о себи и другима, да постану 

свесни својих особености и међусобних разлика, да обогате своја искуства и умешност 

решавања проблема, да развију оптималне стратегије за превазилажење непријатних 

психичких стања, да унапреде вештине самоизражавања и споразумевања и ојачају 

поверење и поуздање у себе и друге. 

 Полазећи од позитивног искуства у неколико последњих година и знатног 

интересовања ученика, током школске године формирати интересне групе за: 

- математику, 

- физику, 

- хемију, 

- српски,   

- енглески језик и 

- информатику. 

 

Секције интересних група 

 

Рад секција интересних група у Дому обухвата рад по плану и програму свих средњих 

стручних школа и гимназија. План састоји се превасходно у пружању помоћи слабијим 

ученицима, али и додатног рада са ученицима који за то покажу интересовање. 

Ове групе имају следеће задатке: 

- помоћ при усвајању потребних знања за успешно праћење и учешће у настави 

наведених предмета 

- помоћ при усвајању нових наставних садржаја 

- помоћ у развијању критичког погледа и аналитичког духа у настави, повезивању 

новог градива са већ стеченим знањем 

- упутства ученицима подстицање на самостално проналажење решења на 

постављене задатке 

 

Циљ интересних група је постизање што бољег успеха ученика у школи,  њихово 

оспособљавање за боље и лакше самостално савлађивање наставног градива, као и за 

лакше сналажење у решавању проблема током даљег школовања. 

Рад интересних група одвијаће се континуирано три часа недељно, током целе 

године, према унапред утврђеном и истакнутом распореду за сваки месец. 

Програмски садржај који ће се обрађивати на интересним групама биће усклађени 

са програмом и пратиће програм рада у школама, а такође и са потребама и 

интересовањима ученика.  

 


