
Студијски програм: Дипломирани професор географије / Интегрисане студије двопредметне 
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Услов: Положен испит из предмета Методика наставе географије 
Циљ предмета 
Циљ предмета Школска пракса је да се студенти основних студија на студијском програму Дипломирани 
професор географије припреме за практично извођење наставе географије у основним и средњим 
школама. У оквиру овог предмета студенти ће се упознати са важећим Наставним плановима и 
програмима у школама, као и са садржајем предмета географија од петог разреда основне, до четвртог 
разреда средњих школа (како гимназија разних усмерења, тако и средњих стручних школа различитих 
профила). 
Исход предмета  
Оспособљавање студената да упознају практични аспект обављања послова који су карактеристични за 
професора географије у основним и средњим школама, односно за рад са ученицима који припадају 
узрасној категорији адолесцената. Стицање способности да организују све видове часова наставе 
географије. Избор облика, метода рада и наставне технологије уопште. Стицање знања, вештина и навика 
у начину понашања према ученицима. Начини ажурирања наставничке администрације. 
Садржај предмета 
Предмет Школска пракса обухвата следеће целине:  

 Упознавање са садржајем предмета Географија у основним и средњим школама по важећим Наставним 
плановима и програмима 

 Прилагођавање знања стеченог током досадашњих студија из различитих области географије и 
оспособљавање за практичну примену тих знања у презентирању садржаја Географија у основним и 
средњим школама 

 Практично извођење наставе Географије у одабраним школама у насељима Новосадске општине 
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Број часова  активне наставе Остали часови 

- Предавања: 
- 

Вежбе: 
- 

Други облици наставе: 
2 

Студијски истраживачки рад: 
- 

Методе извођења наставе 
Настава се изводи у одабраним основним и средњим школама. Студенти најпре слушају 20 часова (10 у 
основној и 10 у средњој школи), потом држе пробне часове (4 у основној и 4 у средњој школи), а затим 
полажу колоквијум и испитни час.  

Оцена  знања (максимални број поена 100) 
Предиспитне обавезе поена Завршни испит  поена 
Колоквијум час 40 Усмени испит – Испитни час 45 
Припреме за часове 15   

 


