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Циљ предмета 
Циљ предмета је да се студенти оспособе да у наставном процесу примењују дидактичке принципе који су  
руководеће смернице наставне делатности, посебно оних који су карактеристични за наставу географије. 
Циљ је такође да се студенти обуче да препознају ситуације у којима ће наставне садржаје из географије, како у 
основној, тако и у средњој школи, представити на начин који ће ученицима омогућити да на најбољи начин усвоје 
садржаје и да то знање буде што трајније. 
Исход предмета  
Оспособљеност студената да планирају, програмирају, модерно организују, иновирају и квалитетно изводе 
наставу географије у основним и средњим школама уз примену дидактичких наставних принципа, према 
захтевима савременог образовања. 
Садржај предмета 
Теоријска настава Преглед литературних извора који се баве дидактичким принципима. Дидакички принципи и 
дидактичка правила. Принцип научности. Принцип прилагођености наставе узрасту ученика. Принцип свесне 
активности ученика. Принцип систематичности и поступности у настави. Принцип очигледности у настави. 
Принцип повезаности теорије с праксом. Принцип рационализације и економичности у настави. Принцип 
индивидуализације наставног рада. Принцип трајности знања. Принцип просторне садржајности и односности. 
Принцип просторне издвојености и повезаности. Принцип издвојености и целовитости. Принцип посредног и 
непосредног посматрања. Принцип интересантности. Принцип условности. Критика класичних дидактичких 
принципа од стране оснивача теорије развојности. 
Практична настава Упознавање са основама методолошког прилаза реализацији одговарајућих дидактичких 
принципа у конкретним наставним ситуацијама. Разноврсност методског поступка као начин реализације 
дидактичких принципа. Креација специфичног методског поступка за потребе остваривања одређеног 
дидактичког принципа. Анализа уџбеника са становишта примене одговарајућег научног принципа. 
Прилагођавање принципа географским наставним садржајима. 
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Број часова  активне наставе  Теоријска настава: 2 Практична настава: 2 
Методе извођења наставе 
Фронтални облик рада. Индиректна настава. Диференцирани рад. Проблемска настава. Настава путем открића. 
Метода усменог излагања. Текстуална метода. Илустративно-демонстративна метода. Самостално истраживање 
студената о заступљености, структури и функцији дидактичких принципа у нашој наставној пракси уз употребу 
образовне технологије. 
Оцена  знања (максимални број поена 100) 
Предиспитне обавезе поена Завршни испит  поена 
активност у току предавања и 
вежби 

0-10 усмени испт 15-30 

семинарски рад 0-10   
практична настава 10-30   
колоквијум 10-20   

 


