Студијски програм: Дипломирани професор географије / Дипломирани географ / Интегрисане студије
двопредметне наставе природних наука, математике и рачунарства (модул Географија-Информатика и
модул Биологија-Географија)

Врста и ниво студија: Основне академске студије
Назив предмета: Теренска настава 4
Наставник: Др Бранко Ристановић
Статус предмета: Обавезан/изборни
Број ЕСПБ: 3
Услов: нема
Циљ предмета:
Приближавање теренске наставе студентима као стручно-дидактичко-методички најсложеније методе
географске наставне праксе.
Исход предмета:
Практична усвајања знања из предмета регионална географија (национална географија).
Садржај предмета:
Теоријска настава:
У склопу реализације теренског рада са студентима 4. године извршиће се припремни часови којима
ће се студенти упознати са планом путовања, и њиховим активностима и задацима на терену. По
извршеној припреми наставника и студената приступа се реализацији теренске наставе.
Практична настава:
Обављање теренске наставе на простору западне Србије, источне Босне и Херцеговине и Црне Горе.
Теренска настава се обавља по следећем плану и програму: путовање групе преко Фрушке Горе,
Руме, Сремске Митровице, Кузмина, Сремске Раче, Бијељине, Зворника (пауза), Власенице, Ханпијеска, Соколца, Рогатице до Вишеграда (обилазак моста на Дрини). Наставак пута преко Горажда и
Фоче до Тјентишта (Обилазак спомен обележја из НОБ-а и НП „Сутјеска“). Наставак пута преко
Гацког и Билеће до Требиња (смештај у хотел, вечера, ноћење). Након доручка обилазак старог
градског језгра у Требињу и цркве Херцеговачке Грачанице, после чега следи наставак пута до
Херцег Новог (обилазак старог града), а затим Бококоторским заливом преко Рисна и Пераста одлази
се до Котора (обилазак старог града). Наставак пута до Будве (смештај у хотел, вечера, ноћење).
Након доручка одлазак до Цетиња (обилазак Музеја Краља Николе, Биљарде и Ризнице Цетињског
манастира). Наставак пута преко Ријеке Црнојевића, Вирпазара, кроз тунел Созина, преко Сутомора
до Бара (обилазак Старог Бара). Преко Сутомора, Петровца и Бечића повратак у Будву (обилазак
старог града, повратак у хотел, вечера, ноћење).Полазак након доручка. Путовање преко Цетиња,
Подгорице, кањоном Мораче до манастира Морача (обилазак). Наставак пута преко Мојковца до
Жабљака (посета управи НП „Дурмитор“, одлазак до Црног језера, смештај у хотел, вечера, ноћење).
Јутарњи одлазак до жичаре Савин кук на Дурмитору, а затим наставак пута до моста Ђуђевића Тара
(обилазак). Потом наставак пута преко Пљеваља и Пријепоља до манастира Милешеве (обилазак), а
затим и ка Етно-еко селу “Вранеша“ (обилазак). Наставак путовања преко Нове Вароши, Ужица,
Пожеге, Косјерића, Ваљева, Коцељеве, Шапца и Руме до Новог Сада.
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Број часова активне наставе
Предавања:
Вежбе:
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Остали часови

