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Условљеност другим предметима:  Облик условљености 
Претходна знања из физичкогеографских, друштвеногеографских и 

регионалногеографских предмета, те педагошко-психолошки наставни садржаји. 
 

Циљеви изучавања предмета: 
Разумијевање улоге, значаја и проблема савремених  облика организације наставе географије. Развијање 

способности код студената да уочавају практичне проблеме у процесу наставе географије и да их благовремено 

рјешавају. 
Исходи учења (стечена знања): 
-Упознавање законских и подзаконских докумената из области школства. 
- Упознавање наставних планова и програма географије. 
- Планирање и вођење педагошке документације у школи. 
- Израда глобалних и оперативних планова рада. 
- Рад са наставним средствима и помагалима у настави географије. 

Садржај предмета: 
Уводно предавање. Функција, значај и научне основе наставе географије. Савремени међународни документи о 

географском образовању. Упознавање наставних планова и програма географије у основношколском и 

средњешколском образовању у Републици Српској. Упознавање законских аката о школству у Републици Српској. 

Упознавање главних карактеристика организације наставно-педагошког рада у појединим школама. Упознавање са 
педагошком документацијом и њеним вођењам. Планирање наставе географије (глобални и оперативни план). 

Облици наставних припрема за реализацију наставног часа географије. Временска артикулација и типови наставног 

часа. Упознавање наставних средстава и наставних помагала у настави географије. Праћење и анализа наставе – рад 
са ментором. Рад у одјељенској заједници. Самостално планирање и извођење наставе у основној школи. 

Самоевалуација и стручно усавршавање.    

Методе наставе и савладавање градива: 
Метод усменог излагања, дијалошки метод, илустративно-демонстративни метод. 
Рад са ментором и практични рад студента.  
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6.    Уџбеници, радне свеске и атласи за основну и средњу школу  

Облици провјере знања и оцјењивања: 
Колоквиј, семинарски рад, практични рад,  
Похађање наставе 5/3 Практични  рад   30/15 Завршни испит 
Активност на настави 5/3 Колоквиј 10/5 50/25 
Посебна назнака за предмет: 
 
Име и презиме наставника који је припремио податке: др Млађен Трифуновић, доцент 
 


