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Циљ предмета 
Циљ методике наставе географије је да студенте оспособи да на отималан начин реализују послове 
наставника географије у основној и средњој школи упознавајући - форму наставе, ток наставе и наставну 
технологију. Упознавање са сврсисходном применом дидактичких принципа у настави географије. На тај начин 
се постиже функционална веза са дидактиком која има за задатак да проучи опште законитости и категорије 
васпитно-образовног рада у настави. 
Исход предмета  
Оспособљавање студената да упознају теоријски и практични аспект обављање послова који су 
карактеристични за професора у основној и средњој школи, односно за рад са ученицима који припадају 
узрастној категорији адолесцената. Стицање способности да организују све видове часова наставе географије. 
Правилан избор облика, метода рада и наставне технологије уопште. Стицање знања, вештина и навика у 
начину понашања према ученицима. Начини ажурирања наставничке администрације. 
Садржај предмета 
Теоријска настава 
Теоретска питања наставног градива. Историски развој наставе географије у свету и нашој земљи. Нове 
тенденције у настави географије. Дидактички принципи у настави географије. Субјективни фактори 
наставног рада. Наставни објекти и средства рада у настави географије. Облици, врсте и организација рада у 
настави географије. Посебне врсте наставе географије. Методе рада у настави географије.  Припрема 
наставника у настави географије. Дидактички задаци и њихова реализација. Организовање и извођење наставе. 
 
Практична настава:Вежбе, Други облици наставе, Студијски истраживачки рад 
План и програм, планирање наставног градива. Облици рада у настави географије, фронтални рад, групни 
рад, рад у пару, индивидуални рад, тимска настава, програмирана настава.  Дидактичка апаратура у 
уџбеницима географије. Географска наставна средства. Хоспитовање. Примена рачунара у настави 
географије. Посебни облици наставе (допунска, додатна, слободне активности, географске 
екскурзије). Облици географског проверавања. Студенти самостално у сарадњи са предметним 
наставницима у одређеним школама, које сами бирају, реализују 7 часова у основној, 3 часа у средњој 
школи. Потом одржавају један колоквијални час уз надзор асистента и један испитни час који оцењује 
професор Методике наставе географије. 
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Број часова  активне наставе   6 (90) Остали часови 
Предавања: 
4 

Вежбе: 
2 

Други облици наставе: Студијски истраживачки рад: 
 

Методе извођења наставе 
Фронтални, индиректни облици, посебне врсте рада у настави географије Метода усменог излагања, метода 
разговара, текстуална метода, илустративно-демонстративна метода и др. Похађање часова у основним и 
средњим школама и посматрање појединих видова наставе наставе уз белешење запажања, везана за 
понашање наставника и стање наставних објектата и средстава. Самостално држање часова уз контролу 
предметног наставника, асистента и предметног професора. 

Оцена  знања (максимални број поена 100) 
Предиспитне обавезе поена Завршни испит  поена 
активност у току предавања 0-5 писмени испит  
практична настава 0-5 усмени испт 30-45 
колоквијум-и 20-40 ..........  
семинар-и 0-5   
 


