
Специјализовано одељење за ученике са посебним способностима за 

географију и историју 

 

 

Најновији смер у Карловачкој гимназији уписала је ове школске године прва 

генерација наших ђака. Специфичност програма овог смера – Ученици са посебним 

способностима за географију и историју – огледа се, између осталог, и у томе што је 

покренут у само пет гимназија у држави, а међу којима је и наша. Ученицима се нуди 

другачији приступ приликом савладавања градива из наставних предмета историје и 

географије, уз повећан недељни фонд часова на којима се прате предавања (теорија), али и 

посебно реализују практична вежбања. 

У контексту историјске науке саставни део образовног процеса јесте истраживачки рад 

ученика, коришћење различитих извора и литературе, што је инкорпорирано на часовима 

вежби, а ови процеси се реализују у виду групних радова, презентација и усмених излагања. 

Посебност овог образовног профила огледа се у корелацији историје и географије, и то 

најчешће током теренске наставе (посете, излети..), где ученици сами на одређеном 

локалитету реализују своје задатке, а све у складу са темом часа или наставне области. 

Карловачка гимназија је за потребе овог смера успоставила сарадњу са најважнијим 

покрајинским научним и културним институцијама, као што су: Одсек за историју 

Филозофског факултета у Новом Саду, Департман за географију Природно-математичког 

факултета, Музеј Војводине, Музеј града Новог Сада, Историјски архив града Новог Сада, 

Архив Српске академије наука и уметности у Сремским Карловцима, Епархија сремска 

(Ризница Епархије сремске). Овај четворогодишњи средњошколски програм омогућава 

студиозно бављење научним достигнућима из домена историје и географије, те развијање 

критичког мишљења ученика кроз политиколошку анализу од прошлости до савремених 

дешавања у домаћем и међународном контексту, и то у оквиру посебне научне области – 

геополитике. Током изучавања општих предмета и обавезних језика (постоје и 

факултативни језици: француски, руски, италијански, шпански, класични грчки, јапански, 

кинески и норвешки) ученицима се (тј. матурантима) касније нуди могућност избора било 

којег студијског програма, почев од студија историје, географије, журналистике, страних 

језика, политичких наука и сл. 


