
 
Студијски програм: ОАС Географија 

Назив предмета: МЕТОДИКА НАСТАВЕ ГЕОГРАФИЈЕ 2 

Наставник: Јово М. Медојевић 

Статус предмета: Обавезни 

Број ЕСПБ: 7 

Услов: Положен испит из Методика наставе географије 1 

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. 

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  

Практична настава, Савремени дидактички приступи наспрам традиционалних у настави географије, 

Примена метода рада у настави географије, Примена облика рада у настави географије (фронтални, групни, 

рад у пару и индивидуални), Примена наставних средстава у наставном процесу (уџбеника, штампаних, 

визуелних и аудиовизуелних наставних средстава), Екскурзије, Улога наставника у школи.  

Практична настава  

Савремени дидактички приступи наспрам традиционалних у настави географије, Примена метода рада у 

настави географије, Примена облика рада у настави географије (фронтални, групни, рад у пару и 

индивидуални), Примена наставних средстава у наставном процесу (уџбеника, штампаних, визуелних и 

аудиовизуелних наставних средстава), Улога наставника у школи, Дефинисање циљева релевантних за 

наставу географије и избор наставног садржаја, метода рада, облика рада и наставних средстава у 

зависности од постављеног циља,Гост на часу (педагог, психолог, методичар, наставник географије), 

Писана методичка припрема за извођење часа из наставе географије, Хоспитовање студената у школама 

(врше припрему часова, држе часове различитих типова, присуствују часовима других студената и врше 

анализу тих часова), Упознавање са обавезама из домена школске администрације које спроводе наставници 

и разредне старешине у школи. 
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Број часова активне наставе 

 

 

Теоријска настава: 3 

 

Практична настава: 3 

 Методе извођења наставе: Интерактивна 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 -   
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