
 
Студијски програм: ОАС Географија 

Назив предмета: МЕТОДИКА НАСТАВЕ ГЕОГРАФИЈЕ 1 

Наставник: Јово М. Медојевић 

Статус предмета: Обавезни 

Број ЕСПБ: 8 

Услов: 

Циљ предмета 

Формирати свест код студената о њиховој будућој образовно-васпитној улози као наставника у настави 

географије и развити код њих компетенције за успешну припрему и извођење часа из наставе географије. То 

подразумева развoj методичко-дидактичких знања и умећа. У склипу наставних предмета Методика наставе 

географије 1 студенти имају школску праксу и хоспитовање. Циљ школске праксе је стицање компетенција 

из подручја припреме, организације и иозвођења наставе из Географије на основу непосредног увида у 

наставни процес и учешћа у реализовању наставе Географије. Студенти ће бити оспособљени да препознају, 

анализирају и примене различите технике наставног рада, као и да оцене успешност у примени основних 

методичких принципа. Самостално дефинише исходе часа на основу општих исхода наставног предмета и 

функционално их повезује са садржајима и планираним активностима поучавања и учења. Студенти ће 

развијати осећај професионалне одговорности као и способност самопроцене наставничке компетенције.  

Исход предмета  

Кроз извођење наставе:предавања, практичну наставу (хоспитацију) вежбе, консултације, семинар и 

колоквијум, студент ће бити у стању да кроз мисаоне процесе и практичне поступке, унутар сваког домена 

Блумове таксономије (знање, разумевање, примену, анализу, синтезу и евалуацију). Кроз когнитивне 

резултате учења, студент ће бити у стању да: приступи и активно се укључи у образовни систем Републике 

Србије кроз основно и срдње образовању ученика. Да прихвати и примени стандарде дидактичко-методичке 

апаратуре у настави географије; Пун интелектуални, емоционални, социјални, морални развој код 

студената.Развој стваралачких способности, тимски рад, способност самовредновања, доношење важних 

одлука у самом наставном процесу. Развој и поштовање расне, националне, културне, језичке, верске, родне 

равноправности. Развој кључних компетенција за наставника географије у основним и средњим школама. 

Садржај предмета  

Теоријска настава 

Предмет проучавања и задаци методике наставе географије, Географија као школски предмет, Развој 

географије као школског предмета, Развој универзитетске наставе географије, Допринос наставе географије 

свестраном развоју личности, Тематика у настави географије, Специфичности примене дидактичких 

принципа рада у настави географије,  

Практична настава  

Примена метода рада и облика рада у настави географије, Примена наставних средстава у наставном 

процесу (уџбеника, штампаних, визуелних и аудиовизуелних наставних средстава); припрема наставника за 

наставни час (на глобалном, месечном и дневном нивоу). 

Литература  

Рудић, В.(1999): Методика наставе географије, Географски факултет, Београд. 

Живковић, Љ., Јовановић, С., Рудић, В.(2015): Методика наставе географије, Београд   

Медојевић, Ј., Ваљаревић, А. (2005): Интернет у настави географије, Краљево, 2005.  

Унапређење образовања и васпитања (2014): Завод за унапређење образовања и васпитања, Београд  

Вилотијевић, М. (1999): Дидактика, Научна књига, Београд 

Број часова активне наставе Теоријска настава:3 Практична настава: 3 

Методе извођења наставе: Интрактивна настава, предавање, илустративно-демонстрациони метод, дебата, 

проблемска настава, индивидуални и менторски рад. 

Оцена знања (максимални број поена 100) 

Предиспитне обавезе Поена Завршни испит  Поена 

активност у току предавања 10 писмени испит  

практична настава 30 усмени испт 50 

колоквијум-и 10 ..........  

семинар-и -   

 


