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ОСНОВНЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ ТЕРЕНСКЕ 
НАСТАВЕ

 Теренска путовања отварају могућности за 
инкорпорирање спољашњих искустава у одређени 
предмет.

 
 Ово може бити у виду излета на одговарајуће 

локације или може бити пројектно засновано учење, 
радити са ученицима који редовно посећују или раде 
на једној локацији као део активности пројекта.

    на пример:
 Историју неког места учимо баш тамо где је извор 

информација, на самој локацији често уз помоћ 
стручног лица са локалитета.



Изглед теренске наставе у Чешкој

Посета једног предавања на историјском локалитету у Чешкој.



ОСНОВНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ О 
ТЕРЕНСКОЈ НАСТАВИ

Теренска настава је:
-облик наставе који подразумева остваривање 
планираних програмских садржаја изван школске 
установе. У теренску наставу убрајамо:

школске излете, 
школске екскурзије, 
школу у природи, 
посету позоришту, 
посету биоскопу, 
галерији
 
и другим установама где је могуће подучавање изван 
школске устаннове.



ПРИМЕР ДОБРЕ ПРАКСЕ

Рад изван школе омогућава радост откривања, значај 
истраживања и у многоме утиче на стварање квалитетних 
међуљудских односа међу децом коју преносе унутар 
школских активности. 
Такође овакав облик наставе подстиче интелектуалне 
способности код ученика, омогућава и бољу корелацију међу 
предметима. 
Највећи значај оваквог облика наставе је лакше и брже учење.



ЦИЉЕВИ
Циљеви теренске наставе су:
– учење откривањем у непосредној 

животној стварности
– упознавање ученика са природном 

и културном баштином
– упознаваље са људима који живе у 

одређеном окружењу
– учење о утицајима на околину и сл.



ТЕРЕНСКА НАСТАВА

Сама слика примера теренске наставе открива све 
циљеве исте које визуелно описује једна фотографија



ОБЛИЦИ ТЕРЕНСКЕ 
НАСТАВЕ

Теренска настава може бити 
једносатна или вишесатна, 
полудневна, једнодневна 
или вишедневна.
С обзиром на број укњучених 
предмета може бити 
једнопредметна или 
вишепредметна. Код 
вишепредметне теренске 
наставе најчешће се ради о 
корелацији међу наставним 
предметима а на тај начин се 
омогућава 
интердисциплинарно 
повезивање садржаја 
различитих предмета што 
нарочито олакшава учење. Пример вишедневне теренске наставе. 

Обилазак знаменитости Београда. Посета 
споменику Незнаном јунаку на Авали



ВИШЕДНЕВНА ТЕРЕНСКА 
НАСТАВА

Споменик Незнаном јунаку на Авали



ПРИМЕРИ ДОБРЕ ПРАКСЕ

Колаж фотографија о искуству на теренској настави



Предавање на локалитету

ПРИМЕРИ ДОБРЕ ПРАКСЕ



ПРИПРЕМА ЗА ТЕРЕНСКУ 
НАСТАВУ

 За теренску наставу наставник израђује припрему 
као за школски час. Теренска настава је део 
школског програма које обезбеђује и обухвата 
образовно - васпитне циљеве, исходе учења, 
наставна средства, облике рада, методе, технике и 
поступке истраживања, начине и облике праћења 
те елементе и критеријуме вредновања 
остварених циљева и исхода. 

 Образовно-васпитни циљеви и исходи учења кроз 
теренску наставу и у теренском раду заснивају се 
на националном курикулуму, предметном 
курикулуму и наставном плану и програму 
појединих наставних предмета.



ЗАКЉУЧАК
 У редовној настави тај облик рада је премало заступљен 

иако се сматра једним од најучинковитијих метода рада 
јер се ради о стицају искустава из прве руке а визелно 
искуство је основа сваког учења.

 Сматрам да би један од добрих начина учења био 
повезивање градских и сеоских школа. То би створило 
могућности за рад у новом простору и другачијим 
условима што би засигурно заинтригирало и увесељавало 
ученике. Долазак сеоске деце у градску школу и један час 
наставе у учионици својих градских другара након и пре 
обиласка града док би градска деца боравила у њиховој 
сеоској школи и њиховом разреду и упознавала би се са 
оближњим селом. Заједничко дружење на неком излету 
подстицало би и развијало комуникацију међу 
вршњацима на бољи начин него што то чине друштвене 
мреже.



ДОДАТАК - ТЕРЕНСКА 
НАСТАВА НА ЛОКАЛИТЕТУ 

АУШВИЦ 
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