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УВОД 

 

 Предмет првог дела рада је упознавање читалаца са облицима рада који се користе 

у настави географије, у другом поглављу имамо истраживачки део који обухвата анализу 

анкете коју су ученици самостално попуњавали и анализу интервјуа са наставницима. У 

трећем делу су представљене карактеристике активне наставе, њен значај у образовању, 

као и унапређење наставе како би била успешнија у будућности. 

 Овај рад треба да покаже да ли се у настави географије примењује интерактивна 

настава или још увек, из неког разлога, не можемо да се ослободимо класичног начина 

предавања. Да ли су ученици упознати са различитим облицима рада, на који начин стичу 

нова знања и како би они желели да се реализује настава географије. На ова и нека друга 

питања биће дата анализа. 

 Захваљујем се свом ментору Проф. др Ранку Драговићу на усмеравању овог 

истраживачког задатка који нимало није био лак, на разумевању и стрпљењу, затим 

директорима Основних школа ''Љуба Нешић'' и ''Десанка Максимовић'' из Зајечара и 

директору Основне школе ''Бубањски хероји'' из Ниша што су ми дозволили да обавим ово 

истраживање у њиховим школама, а посебно бих се захвалила својој наставници Љиљани 

Јанковић код које сам обавила највећи део истраживања и чији сам ученик била.  
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1. ОБЛИЦИ РАДА У НАСТАВИ ГЕОГРАФИЈЕ 

 

 Настава географије је плански организован процес који омогућава да ученици 

стичу нова географска знања, примењују стечена знања и размењују их са другим 

ученицима. Циљ наставе географије је да се ученици оспособе да решавају проблеме и 

задатке у новим и непознатим ситуацијама, да изразе и образложе своје мишљење и 

дискутују са другима, да упознају и разумеју географске објекте, појаве и процесе и 

законитости у простору, њихове узрочно-последичне везе и односе. Настава географије 

има и васпитну функцију која омогућава ученицима да стекну свест и одговорност према 

свом завичају, држави и свету као целини и подстакне их на толерантан став према 

различитим народима, њиховим културама и начину живота. Захваљујући географским 

занимљивостима, поготово у регионалној географији, наставнику је лакше да управља 

наставним процесима, а ученицима да одрже жељену концентрацију (Драговић, 2012.) 

 Под наставним облицима рада треба подразумевати ,,дидактички структуриране 

компоненте јединствене организационе основе наставног рада у којима се решавају 

односи и учешће наставника и ученика у наставном раду'' (Рудић, 1991.) Захваљујући 

разноврсности тематике, географски садржаји су веома погодни за наставну обраду јер 

омогућавају широку примену облика и метода рада, као и велики избор и употребу 

наставних средстава. Који ће се облици рада и методе користити, зависи од садржаја 

наставне јединице, опремљености школе наставним средствима, образовно-васпитних 

задатака који произлазе из наставних садржаја као и од стручног, методичког образовања 

наставника и његове техничке обучености у руковању савременим наставним средствима.  

 У наставном процесу користи се више облика рада који су се кроз историју 

наставног процеса мењали и усавршавали. У настави географије се употребљавају 

директни и индиректни облици рада (Драговић, 2012.) У директне облике рада спадају 

фронтални, тимски и индивидуални рад, док у индиректне спадају групни и партнерски 

облик рада (слика 1.) 
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(Слика 1. Облици рада у настави географије) 

 

1.1. ФРОНТАЛНИ ОБЛИК РАДА 

 

 Под овим обликом рада се подразумева рад са целим одељењем, односно 

истовремени наставников рад са целим одељењем. Према неким истраживањима, овај 

облик рада упражњава се у око 75% укупног радног времена ангажованог за наставни рад 

(Рудић, 1991.) Као разлог овако велике заступљености фронталне наставе често се истиче 

међу наставницима немогућност обраде садржаја групним радом, самосталним радом. У 

фронталној настави сви раде исто, истим темпом и начином. Наставник је у директном 

односу с ученицима и наставним садржајем, односно он је посредник између наставног 

садржаја и ученика. 

 Фронтални облик рада је најекономичнији за остваривање одређених наставних 

циљева. Омогућава истовремено подучавање већег броја ученика и омогућава да се 

наставни процес одвија на сигурнији и ефикаснији начин, подстиче и развија колективни 

дух код ученика. Ова форма је неопходна кад наставник жели да уведе ученике у нову 

тему како би се презентовала одређена предметна, смисаона или проблемска целина.  

 Овај облик рада има и своје мане. Наглашена је улога наставника у усмеравању, 

вредновању и контроли наставног процеса. Слаба је сарадња између ученика, опада пажња 

ученика, настава је прилагођена просечном ученику, при чему се бољи ученици досађују а 

Облици рада 

Директни облици: 

1.Фронтални 

2. Тимски и 

3. Индивидуални облик рада 

Индиректни облици: 

1. Групни  и 

2. Рад у пару 
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лошији тешко уклапају у рад одељења. Активност ученика је минимална. Наставнику је 

тешко да на квалитетан начин провери ниво концентрације и пажње свих ученика на часу. 

Фронтална настава није прикладна за планско подстицање самосталности у мишљењу, 

осећању и деловању, понашању, с обзиром на то да учење и поучавање овим обликом рада 

прати обавезни строжи или блажи надзор наставника (Ранђеловић, 2010.) Наставник не 

може у фронталном раду да узима у обзир индивидуалне разлике, интересе и искуства 

ученика. Овај облик рада сам по себи не мора бити лош, у комбинацији са интерактивним 

методама, које активирају ученике и употреби рачунара, може бити врло ефикасан у 

настави. 

Пример 1. Припрема за фронтални облик рада у петом разреду 

Наставни предмет Географија 

Наставна тема Атмосфера 

Наставна јединица Типови климе 

Тип часа Обрада новог градива 

Облик рада Фронтални 

Образовни циљ 

- стицање знања о различитим типовима 

климе 

- стицање знања о условима који владају у 

одређеним климатским појасевима 

- упућивање ученика у разумевање разлика 

типова климе 

Наставне методе 
Дијалошка, метода усменог излагања, 

илустративно-демонстративна метода 

Наставна помагала Рачунар, видео-бим 

Извори и литература 

Р. Ситарица, М. Тадић, Географија за 5. 

разред, Завод за уџбенике и наставна 

средства, Београд, 2008. 

Д. Дукић, Климатологија, Географски 

факултет, Београд, 1998. 
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ТОК ЧАСА 

УВОДНИ ДЕО (5 мин.) 

          Обнављамо наставни садржај из области о клими следећим питањима: Шта је 

клима? Шта утиче на климу? А шта је време? Шта утиче на промену времена? Зашто је 

важно да знамо какво ће време бити сутра? За кога је временска прогноза важна? 

Оваквим упоређивањем климе и времена пробудила сам интересовање код ученика и 

створила сам мотивациону атмосферу за даљи рад и учење.  

ГЛАВНИ ДЕО (30 мин.) 

          У главном делу часа говорићу о тропској, сувој, умереној, континенталној, 

поларној и планинској клими, њиховим карактеристикама, областима простирања, 

биљном и животињском свету.  

ЗАВРШНИ ДЕО (10 мин.) 

          У завршном делу часа поновићемо обрађене садржаје тако што ћу игром 

асоцијације подстаћи стваралачко мишљење код ученика. Отварањем поља решавају 

колоне а затим и коначну асоцијацију. Пошто су неки типови климе изостављени у 

асоцијацији, питам ученике да препознају изостављени тип и да кажу неку од 

карактеристика тог типа. По решавању асоцијације захтевам од ученика да запишу у 

својим свескама типове климе које смо учили. За домаћи задатак имају да науче типове 

климе, упућујем их на коришћење интернета, уџбеника, енциклопедије. Пошто сам их 

подстакла сличицама са презентације очекујем да покажу заинтересовање за редак 

биљни и животињски свет који живи и постоји у одређеним областима. 

Асоцијација 

Екватор Пустињска 

Кишовито и жарко Степска 

ТРОПСКА СУВА 

КЛИМА 

ПОЛАРНА ПЛАНИНСКА 

Бели медвед Над. висина 

Снег и лед Хималаји 
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1.2. ТИМСКА НАСТАВА 

 

 Тимска настава је релативно нови облик организације образовно-васпитног рада, 

који се појавио средином 20. века у САД, као резултат да се постојећа настава и систем 

образовања учине ефикаснијим и рационалнијим. За тимску наставу карактеристична је 

заједничка ангажованост наставника и ученика у планирању циљева и садржаја учења, 

спровођењу и евалуацији процеса учења и његових резултата. Заједничко је планирање и 

спровођење наставе, а број ученика може да варира од 60 до 100 ученика различитих 

одељења, до малих група али и до индивидуалног рада. Веће групе могу да обухвате 

одељења истог или различите разреде. Тимски рад у оквиру више одељења једног разреда 

или у оквиру различитих разреда, може се организовати на часовима ваннаставних 

активности или на излетима и екскурзијама ученика. Тимска настава захтева 

флексибилнију организацију времена и простора, али и садржаја из различитих предмета.  

Да би се тимска настава у пракси успешно реализовала потребно је да наставни колектив 

буде стручан, мотивисан за такву врсту рада, са добрим  међуљудским односима. 

Наставници морају да врше избор садржаја који ће бити обрађен, да планирају и реализују 

образовне, васпитне и функционалне задатке, да прате напредовање ученика и уколико је 

потребно, да ангажују стручњака са стране у реализацији појединих делова наставних 

садржаја. Флексибилни школски простор је битна карактеристика тимске наставе као и 

мултимедијални центар, чија употреба долази до изражаја у тимском раду.  

 Организација тимске наставе зависи од броја ученика, наставних садржаја, 

временског трајања појединих активности, наставних средстава и просторија за рад и  

реализатора наставних садржаја. Активности ученика усмерене су на постизање 

образовних циљева, стицање географских знања и развој способности сваког члана тима 

да према својим могућностима и улози допринесе остварењу заједничког циља тимског 

рада (Драговић, 2012.) Тимска настава се може применити за обраду географских 

наставних садржаја ако у школи раде два или више наставника географије. Тако је 

наставник у прилици да размотри критике, сугестије својих колега и побољша свој 

приступ  наставном процесу. Може се формирати и тим наставника различитих струка код 

наставних тема и јединица различитих предмета који имају израженији 
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интердисциплинарни карактер

наставника географије, физике

представља целину у којој ученик

географији или неком другом предмету

Ефикасна тимска настава подразумева

наставних планова и програма

свакодневну употребу. Захтева

стране, омогућава остваривање

предмета, сарадњу наставника

наставних средстава, појачава

врши се рационализација наставе

 

(Слика

Флексибилно
распоређивање
наставних
садржаја

Флексибилно
коришћење
наставног
времена

рада у настави географије –стање и перспективе- 

 

карактер (нпр. теме о атмосфери су погодне 

физике и хемије). Са аспекта ученика битно 

којој ученик не обраћа пажњу на то да ли поједини делови

другом предмету, већ је усмерен на суштину презентованог

настава подразумева сараднички рад наставника и

програма (Драговић, 2012.). Овај облик наставе није

Захтева сложено планирање и припрему наставника

остваривање корелације између географије и других

наставника у једној или више школа, могућност примене

појачава мотивацију ученика за рад, применом овог

наставе у целини. 

 

(Слика 2. Суштина тимске наставе) 

 

 

 

 

Флексибилно 
распоређивање 
наставних 
садржаја

Тимски рад и 
организовање 
ученика и 
наставника

Флексибилно 
коришћење 
наставног 
времена

Интензивна 
употреба 
наставних 
средстава

Суштина 
тимске 
наставе
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погодне за корелацију 

битно је да садржај 

поједини делови припадају 

презентованог градива.  

наставника и усклађивање 

наставе није погодан за 

наставника. С друге 

других наставних 

примене различитих 

применом овог облика рада 
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Пример 2. Припрема за тимску наставу у осмом разреду 

Наставни предмет Географија и Биологија  

Наставна јединица Национални паркови 

Време 90 мин. 

Тип часа Обрада новог градива 

Облик рада Фронтални, тимски, групни рад 

Образовни и васпитни циљеви 

- повезивање знања из географије, 

биологије и историје 

- подршка сарадњи у групи 

- пробудити радозналост и креативност код 

ученика 

- израда заједничког пројекта 

- развијање еколошке свести ученика 

Наставне методе 
Вербалне, илустративно-демонстративна 

метода, текстуална 

Наставна средства 

Уџбеници, атласи, енциклопедије, брошуре, 

хамер, фломастери, карта Србије, картице с 

називима паркова (група) 

Наставна помагала Видео-бим, рачунар, карта 

Извори и литература 

С.Ђ.Стаменковић, Д.Р.Гатарић, Географија 

за 8. разред, Завод за уџбенике и наставна 

средства, Београд, 2007. год. 

Д. Лакушић, Биологија за 7. разред, Завод 

за уџбенике и наставна средства, Београд 

2002. год. 

Група аутора, Географски атлас за 5,6,7, и 

8. разред основне школе, Завод за уџбенике 

и наставна средства, Београд, 2005. год. 
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ТОК ЧАСА 

УВОДНИ ДЕО (10 мин.) 

Мотивациона припрема. Откривање теме часа пројекцијом асоцијације на видео биму и 

решавањем поља и колона. 

А1 Кухиња Б1 Јелоустон 

А2 Географија Б2 Возни 

А3 Химна Б3 Шетња 

А4 Репрезентација Б4 Плућа града 

 НАЦИОНАЛНА  ПАРК 

НАЦИОНАЛНИ ПАРКОВИ 

Тимском наставом обухваћена су два одељења осмог разреда, укупно 50 ученика. 

Ученици се деле у пет група по десет ученика. Извлаче картице са називима 

националних паркова и тако се групишу. 

ГЛАВНИ ДЕО (45 мин.) 

Свака група има задатак да из литературе која се налази на клупама проучи националне 

паркове са географског и биолошког аспекта. На располагању им стоје уџбеници из 

Географије за 8. разред и Биологије за 7. разред, разни исечи из новина, каталога, 

интернет сајтова, слике паркова.  Из литературе треба да извуку најбитније и да попуне 

табеле за сваки национални парк. У табели се налазе следећи подаци: назив  парка, 

његов положај, рељеф, клима, воде, флора и фауна, заштићене биљне и животињске 

врсте, насеља, саобраћајнице, туристичка понуда и еколошка заштита. По завршеном 

раду, групе имају десет минута за сажето излагање. Ученици морају да прате излагање 

сваке групе, јер ће њихови наредни задаци бити везани за оно што је друга група 

изложила. 

ЗАВРШНИ ДЕО (35 мин.) 

Свака група, на основу стечених знања, израђује туристички плакат, са туристичком 

понудом за национални парк који они нису обрађивали у претходном делу часа. Потом 
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следи презентација и оцењивање (6 минута за сваку групу). Оцењивање врше групе 

између себе. 

 

1.3. ИНДИВИДУАЛНИ ОБЛИК РАДА 

 

 Сваки рад ученика је у крајњој линији индивидуалан, било да мисаоно прати 

наставника, да решава одређене задатке или да посматра демонстративни предмет.  

Међутим, под индивидуалним радом се подразумева рад у којем ученици раде свако за 

себе, а наставник има улогу координатора и посредног руководиоца. Он се јавља у два 

вида: а) кад ученици самостално раде на истим задацима и б) кад су задаци различити и 

прилагођени индивидуалним карактеристикама појединих ученика. Разлике међу 

ученицима односе се на опште способности, брзину напредовања, интересовања, 

мотивацију, ставове, али и на посебне, специјалне способности. Овај облик рада се 

примењује у складу са потребама и способностима ученика, тако да је погодан за рад са 

даровитим ученицима али и са ученицима који слабије напредују, такође омогућава 

наставнику да упозна ученикове радне навике и друге особине које учествују у процесу 

учења. Рад ученика се одвија самостално и појединачно. Циљ индивидуалне наставе је да 

ученици решавају задатке који одговарају њиховим умним способностима, чиме се 

омогућава рад у складу са интелектуалним разликама ученика (Драговић, 2012.) Таквих 

задатака у географији има доста (самостални одговори на постављена питања, цртање 

карата, графичко представљање појава итд.) преко чијих индивидуалних решења 

наставник упознаје способности и склоности ученика за специфичне географске проблеме 

(Рудић, 1991.) Овај облик рада се може користити на различите начине. То може бити 

изоловани појединачни рад (домаћи рад, појединачни рад у одељењу) где не постоји неки 

међусобни радни однос; појединачни рад који је везан уз рад осталих ученика 

(нпр.такмичење) и појединачни рад који је везан заједничким задатком, заједничким 

резултатом (Јукић, Лазаревић, Вучковић, 1998.) За утврђивање нивоа способности ученика 

постоје бројни критеријуми као што је праћење активности ученика на часовима 

географије, тест способности или тест постигнућа. На основу ових критеријума наставник 

добија поуздану информацију о ученику и саставља задатке за индивидуални рад ученика. 
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Код оваквог рада ствара се могућност развоја самосталности, самоиницијативе, а код 

способнијих ученика склоност ка истраживачком начину рада. Ученици се оспособљавају 

за коришћење техника учења којима се достиже рационализација и економичност у раду. 

Међутим, овај облик рада у васпитању и образовању не развија колективни дух, 

другарство, не пружа могућности да се ученици вербално изражавају. 

Пример 3. Припрема за индивидуални облик рада у седмом разреду 

Наставни предмет Географија 

Наставна тема Географске одлике Азије 

Наставна јединица 
Друштвено-географске одлике Југозападне 

Азије 

Тип часа Обрада новог градива 

Облик рада Фронтални и индивидуални 

Образовни и васпитни циљеви 

- упознати ученике са народима 

Југозападне Азије 

- упознати ученике са религијом и како 

вера утиче на живот људи у земљама 

Југозападне Азије 

- навести их на размишљање због чега се 

најлепше грађевине граде на овим местима 

(Дубаи, Абу Даби) 

- навести их на размишљање да ли је нафта 

''благо'' или ''проклетство'' ових простора 

- развијање толерантног става према 

различитим народима, њиховој култури и 

начину живота 

Наставне методе 
Дијалошка, илустративно-демонстративна 

метода, текстуална 

Наставна средства 
Зидна географска карта Азије, Атлас света, 

уџбеник, радна свеска 
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Извори и литература 

Р. Ситарица, М. Тадић, Географија за 7. 

разред, Завод за уџбенике и наставна 

средства, Београд, 2008. 

 

ТОК ЧАСА 

УВОДНИ ДЕО 

           Заједно са ученицима понављам природне и друштвене карактеристике Азије као 

и поделу на регије. Предвиђено време за ову активност је 5 минута. 

ГЛАВНИ ДЕО 

            Сваки ученик добија део текста који треба да прочита за одређено време и да га 

преприча (10 минута). Кроз дискусију наставник добија информацију о разумевању  

прочитаног текста и показује на карти непознате појмове на географској карти. На табли 

се записују непознати појмови:  

- Jудаизам, ислам, хришћанство; 

- Арапи, Курди, Јевреји; 

- привреда-нафта, биљне културе: винова лоза и урме; 

- велики градови Југозападне Азије; 

- неравномерна густина насељености.       

ЗАВРШНИ ДЕО 

           Понављање заједно са ученицима појмове на табли. 
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1.4. РАД У ПАРУ 

 

 Школа је место где ученици, поред знања, стичу вештине и навике потребне за 

успостављање међусобних односа. Рад у паровима је идеална прилика за стављање 

ученика у ситуацију где је наглашена међусобна комуникација. 

 Рад у паровима, тандему или партнерски рад представља прелазну форму рада од 

индивидуалног ка групном раду. Овај рад обухвата учење са другим учеником и 

подразумева размену идеја, знања и искуства између учесника. Погодност овог облика 

рада је у томе што је користан за поједине облике истраживања, будући да по правилу пар 

ученика може да извршава сложеније задатке него појединац. Географска настава је 

погодна за примену овог рада, поготово на часовима вежби, и у раду са немим картама. 

Географски задаци који се додељују пару треба да буду усклађени са потенцијалима 

ученика а партнери се договарају о подели задужења за решавање задатка. Циљ рада је 

долажење до решења радом и креативним залагањем. Сваки пар је одговоран за извршење 

и организацију радних задатака. Формирање парова је сложен посао а најбоља варијанта је 

да наставик бира парове ученика, под условом да их добро познаје, јер пар мора да буде 

састављен од ученика приближног нивоа успешности како би били равноправнији у 

решавању постављених задатака. Негативне особине овог облика рада је што способнији 

ученик својом супериорношћу може да потисне другог ученика. С друге стране, уколико 

се траже резултати који се вреднују, лошији ученик може смишљено да препусти бољем 

ученику да уради задатак, јер је сигуран да ће овај то боље урадити и да ће његови 

резултати бити боље вредновани и оцењивани. Честом употребом овог облика јавља се 

опасност од разбијања колектива на групе и парове, такође може доћи до сукоба у пару и 

између парова.  
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Пример 4. Припрема за рад у пару у шестом разреду 

Наставни предмет Географија 

Наставна тема Регионална подела Европе 

Наставна јединица 
Западна Европа и државе Западне Европе: 

основне географске одлике 

Тип часа Обнављање градива, рад на немој карти 

Облик рада Рад у пару 

Образовни циљ 

- усвајање основних географских одлика 

западне Европе 

- оспособљавање за правилно приказивање 

и обележавање географских објеката и 

појава 

- развијање способности запажања 

географског распореда природних и 

друшвених географских елемената 

Наставне методе Дијалошка метода 

Наставна средства Нема карте Европе 

Извори и литература 

Географски атлас, Група аутора, Геокарта 

и Завод за уџбенике и наставна средства, 

Београд, 2005. 
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ТОК ЧАСА 

 

УВОДНИ ДЕО 

На почетку часа ученицима се дају упутства за рад и црта се табела на табли. 

Предвиђено време за ову активност је 5 минута. Изглед табеле: 

географски 

елементи 

рељеф воде клима насеља привреда 

Француска      

УКВБ и СИ      

Ирска      

Холандија      

Белгија      

Луксембург      

 

ГЛАВНИ ДЕО 

Ученици размењују знања па уносе податке у табелу и у немој карти означавају појмове 

из табеле (30 мин.). 

ЗАВРШНИ ДЕО 

Сваки пар проверава табелу и нему карту другом пару и тако се међусобно контролишу. 

Заједно са наставником се резимирају резултати у табели и немој карти. Ученици се 

изјашњавају да ли им се допада овакав час. 
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1.5. ГРУПНИ ОБЛИК РАДА 

 

 Групни облик рада  представља колективни рад једног одељења подељеног у групе 

које решавају постављене задатке и са резултатима свог рада упознају остале ученике. 

Наставник у овом облику рада има улогу организатора и контролора наставног процеса а 

ученици воде главну реч у раду. Групе могу бити хомогеног и хетерогеног карактера. 

Хомогене групе се формирају према тежини задатака, где ученици добијају задатке 

примерене њиховим способностима. Најтеже задатке добијају ученици који показују 

највиши ниво знања, затим следе групе са задацима за ученике просечних способности  и 

задаци који су структурирани на нивоу разумевања градива за слабије групе. Група се 

може састојати из три до шест чланова, али ефикаснији рад се остварује ако група има пет 

чланова. Чланови групе су равноправни, али су задаци и одговорности чланова подељени 

према одликама појединаца (Драговић, 2012.) Рад групе треба да буде у одређеном смислу 

колективни, а резултат посла сваке групе уклапа се у рад целог одељења (Јукић, 

Лазаревић, Вучковић, 1998.) Састав групе треба стално мењати како се не би нарушило 

јединство колектива. Свака група може да ради на истом задатку (развија такмичарски 

дух), или на различитим задацима где групе добијају задатке према својим способностима 

и могућностима. Најбоље је ако се целом одељењу зада један задатак који представља 

једну логичку целину, а задатак сваке групе треба да буде део те целине. Чланови групе 

морају себе да сматрају припадницима групе, да доживљавају групу као целину. У радним 

групама требало би да постоји лична и колективна одговорност, интеракција међу 

члановима. Сваки члан групе мора се максимално залагати на извршењу постављеног 

задатка. Ученици треба да науче одговарајуће градиво и да помогну да сви чланови групе 

савладају свој део задатка. Када је циљ заједнички, можемо говорити о највећем степену 

интеракције међу члановима групе. Код групног рада постиже се не само задовољење 

појединачних потреба већ и развој социјалних вештина, смелост да се изрази лично 

мишљење, развој комуникације с другима. На интелектуалном подручју групни рад треба 

да развија активност и стваралаштво сваког појединца, да стицање знања учини богатијим, 

трајнијим, да помогне у развоју личности.  

 



Облици рада у настави географије –стање и перспективе- 

 

19 

 

Фазе групног облика рада: 

- припремна фаза (обухвата формирање и структурирање група); 

- договарање и подела задужења; 

- самостално решавање задатака; 

- дискусија и критички осврт; 

- презентовање задатака. 

Када заврши формирање група, наставник мора да објасни који циљеви треба да се 

постигну учењем одређеног градива или решавањем проблема. Потребно је да истакне 

појмове који представљају везу између градива које су раније учили и новог градива, да би 

се обезбедио бољи трансфер знања. У наставним јединицама које се први пут обрађују 

наставник може да припреми питања како би проверио да ли су ученици разумели шта је 

задатак, пре него што приступе раду. Писане инструкције морају бити јасне, не превише 

детаљне, изазовне, да пружају могућености за примену различитих решења како би 

подстакле ученике на размишљање, на размену и усаглашавање ставова.  Најлакши начин 

да се изврши процена групних процеса јесте посматрање група док раде на заједничком 

задатку. За вредновање рада групе може се узети у обзир израда презентације, 

продуктивност рада, оригиналност и тимски рад. Док слуша ученике како дискутују док 

заједно раде, наставник добија информације о томе како схватају основне појмове, које 

стратегије користе у раду, колико који ученик доприноси групном циљу.  

 Групни рад спада у врсту сарадничког учења у коме се чланови групе баве 

заједничким проблемом, истражују заједничку тему и стварају нове идеје. Задатак ученика 

у групи је двострук: индивидуално усвајање одређеног садржаја али и сазнање да ли су те 

садржаје усвојили и други чланови групе. Да би се испунили ови услови наставник мора 

да одреди циљ рада, задатке за ученике, материјале за рад, улоге чланова групе и на крају 

примерене награде и оцене које ће ученика мотивисати на сарадњу унутар групе. Важан 

корак у примени овог облика рада представља адекватна припрема наставника и ученика, 

од које у највећој мери зависи ефикасност примењених метода. 
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Слика 3. Распоред клупа за групни облик рада 

Пример 5. Припрема за групни облик рада у седмом разреду 

Наставни предмет Географија 

Наставна тема Северна Америка 

Наставна јединица 
Становништво, насеља и политичка подела 

Северне Америке 

Тип часа Обрада новог градива 

Облик рада Групни 

Образовни циљ 

- Стицање знања о земљи 

- Анализа задатих подтема које чине 

наставну јединицу 

- Свака група (6) извлачи по једну картицу 

и добија радни задатак 

Наставне методе дијалошка 

Наставна средства и материјал 
Хамер, колаж папир, уџбеник, часописи, 

енциклопедије, лепак, фломастери, маказе 

Извори и литература 

Р. Ситарица, М. Тадић, Географија за 7. 

разред, Завод за уџбенике и наставна 

средства, Београд, 2008. 

 



Облици рада у настави географије –стање и перспективе- 

 

21 

 

ТОК ЧАСА 

Прва фаза: Формирање радних група, извлаче картице у боји и класификују се у групе. 

Друга фаза: Подела задатака за сваку групу.  

I група: Староседеоци Америке – Индијанци (објаснити и илустровати њихов начин живота, 

које просторе су насељавали, како су добили име) 

II група:  Описати и илустровати начин живота Ескима, типичност њихове градње, традицију, 

начин исхране.  

III група: Објаснити и илустровати имиграције у Северну Америку (фазе, периоди и 

исходишта миграционих струја (државе)) 

IV група: Објаснити насељавање црначког становништва и азијата у Северну Америку, 

њихову улогу у насељеним државама, када је започела борба за равноправност. Дискутовати 

о томе да ли је још увек заступљена дискриминација у Америчким земљама. 

V група: Становништво Северне Америке данас (број становника, навести подручја са 

најмањом и највећом густина насељености).  Објаснити због чега је унутрашњост слабо 

насељена и слабо развијена. Објаснити због чега је Аљаска слабо насељена иако је привредно 

развијена. 

VI група: Објаснити појам урбанизације и настанак конурбације и мегалополиса. Зашто 

велики број људи живи у градовима?  На немој карти уцртати мегалополисе.  

Трећа фаза: Рад у групи 

Четврта фаза: презентација задатака 

Пета фаза: интеграција рада групе (пишу на табли кључне речи остали записују у свесци) 

Шеста фаза: евалуација часа 
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2. ИСТРАЖИВАЊЕ 

 

 Истраживање о облицима рада обављено је у Основној школи ''Љуба Нешић'' и 

''Десанка Максимовић'' у Зајечару и ''Бубањски хероји'' у Нишу, са циљем да се утврди 

који облици рада се најчешће користе у настави географије. У истраживању су 

учествовала 25 ученика петог разреда, 109 ученика шестог разреда, 118 ученика седмог 

разреда и 73 ученика осмог разреда, што је укупно 327 ученика. Поред анкете реализована 

су и три интервјуа са наставницима географије из Основне школе  у Нишу, Зајечару и у 

Куршумлији.  

2.1. АНКЕТА 

 

 На часовима географије у овим школама подељен је анкетни материјал, који су 

ученици самостално попуњавали. Анкета се састоји од 14 питања са више понуђених 

одговора за чије попуњавање је у просеку било потребно 10 минута. Ученици су на 1 и 14 

питање имали право да заокруже два одговора, док на остала питања само по један 

одговор. Питања су се односила на то како се одвија настава географије у њиховом 

одељењу, како замишљају идеалан час. Занимало ме је њихово мишљење о томе како би 

они волели да се обрађује лекција, а како да се обнавља градиво. Питања су била везана и 

за групни облик рада, да ли им се свиђа такав рад, који је њихов задатак у групи и сл., 

затим за рад у тандему, када најчешће раде у пару, како су подељени. А за индивидуални 

облик рада питања су се односила на то да ли припремају реферате и да ли су им тешки 

задаци које раде самостално. У даљем тексту следи детаљнија анализа сваког питања 

поједначно. 
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1. Како се одвија

 

(Слика 4. Приказ одвијања

 На ово питање ученици су

У свим разредима настава се 

садржај градива у свесци или

приказаних слика закључујемо да

у анкетираним школама користе

47%

53%

V разред
Наставник

лекцију а

Наставник

лекцију уз

видео-бима

Наставник

ми записујемо

свесци

Радимо у

Радимо у

63%

37%

VII разред

Наставник

лекцију а ми

Наставник

лекцију уз

видео-бима

Наставник

ми записујемо

свесци

Радимо у групи

Радимо у пару
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одвија настава географије у вашем одељењу

 

Приказ одвијања наставе географије у анкетираним школама

 

ученици су могли да се определе за два од понуђених

настава се одвија тако што наставник диктира, а ученици

свесци или наставник предаје лекцију, а ученици

закључујемо да ученици врло ретко раде у пару или групи

користе фронтални облик рада.  

Наставник предаје 

лекцију а ми слушамо

Наставник предаје 

лекцију уз помоћ 

бима, рачунара

Наставник диктира а 

записујемо у 

Радимо у групи

Радимо у пару

40%

60%

VI разред
Наставник

лекцију а

Наставник

лекцију уз

видео-бима

Наставник

ми записујемо

свесци

Радимо у

Радимо у

Наставник предаје 

лекцију а ми слушамо

Наставник предаје 

лекцију уз помоћ 

бима, рачунара

Наставник диктира а 

записујемо у 

Радимо у групи

Радимо у пару

52%

48%

VIII разред

Наставник

лекцију а

Наставник

лекцију уз

видео-бима

Наставник

ми записујемо

свесци

Радимо у

Радимо у
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одељењу? 

 

 

школама ) 

понуђених пет одговора. 

а ученици записују 

ученици слушају. Из 

групи. Наставници 

Наставник предаје 

лекцију а ми слушамо

Наставник предаје 

лекцију уз помоћ 

бима, рачунара

Наставник диктира а 

записујемо у 

Радимо у групи

Радимо у пару

Наставник предаје 

лекцију а ми слушамо

Наставник предаје 

лекцију уз помоћ 

бима, рачунара

Наставник диктира а 

записујемо у 

Радимо у групи

Радимо у пару
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2. Колико је групни рад присутан на часовима географије? 

 У анкети има пет питања везаних за групни облик рада. С обзиром на то да се ни у 

једној анкетираној школи овај облик рада не примењује, није било потребе за анализом. 

Ученици свих разреда су одговорили да се врло ретко, заправо никада, не користи групни 

облик рада на часовима географије. Нису имали прилике да раде у групи, али показали су 

интересовање што се може закључити из трећег питања о групном облику рада ''Да ли ти 

се свиђа рад у групи?''. Неки од ученика су, иако до сада нису радили у групи, одговорили 

на ово питање и дали образложење због чега им се свиђа рад у групи, односно не свиђа.  

 Већина ученика V разреда каже да је занимљивије када се ради у друштву јер тада 

могу да се договарају и помогну једни другима. 

 У VI разреду на питање због чега ти се свиђа рад у групи ученици су имали сличне 

одговоре, нпр. лакше науче и размењују мишљења и знање са другим члановима групе, 

сви раде заједно и више запамте. На овај начин сазнају више о ономе што се ради, свако 

добије одређену улогу и рад се брзо заврши. Тако је занимљивија лекција, свиђа им се 

атмосфера, у могућности су да науче нешто од других, сви подједнако раде и помажу 

једни другима. Такође је било одговора на питање због чега им се не свиђа рад у групи 

нпр. тешко налазе заједничко мишљење, долази до свађе уколико се чланови групе не 

договоре, неки чланови не прихватају своје грешке, издвајају се, а један преузме 

одговорност за целу групу. Неки ученици воле да раде сами па су навели да им је тако 

лакше, нико им не смета, а неки сматрају да овакав рад није потребан. 

 Ученици VII разреда су одговорили да је занимљиво радити са другима, лакше је 

када раде заједно јер се више пута понови део лекције и лакше запамти, размењују 

мишљења, знање са другима, међусобно сарађују, сви учествују у раду и добијају боље 

оцене. Некима се не свиђа рад у групи јер се ретко кад договоре, неки не слушају друге 

чланове, не слажу се, много мање науче, велика је галама. Наведени разлози се 

разрешавају добром организацијом, руковођењем и поштовањем правила групног рада. 

Има и овде ученика којима боље иде самостални рад, воле да раде по својим правилима, а 

неки су жељни доказивања и зато желе да раде сами. 
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 Осмом разреду се такође свиђа рад у групи и волели би да га користе јер је 

занимљивије радити са неким него бити сам, један другог исправљају и помажу једни 

другима, боље раде, осећају се боље, кажу да је забавно поделити знање, другари могу да 

ти помогну ако нешто ниси научио, могу да се посаветују са неким из групе, лакше је, 

свако изложи своје мишљење, боље памте градиво. Али има и овде ученика који би радије 

сами радили, лакше им је да сами уче, некима се не свиђа овакав рад јер група броји више 

чланова и велика је бука, неки сматрају да би они решили ¾ задатка или чак цео задатак. 

 Наставници ретко укључују ученике у групни облик рада, у интерактивну наставу, 

мало им остављају простора за креативност, а школе су слабо опремљене савременим 

средствима, што додатно отежава овакав начин рада. Наставници најчешће примењују 

фронтални облик рада у настави, а из одговора ученика се види да су  жељни новина у 

настави. Остала питања су везана за задатке ученика у групи (цртање, допуњавање 

одговора других чланова групе, презентовање извештаја о раду, коришћење литературе, 

друго), затим на који начин најбоље решавају задатке за које су задужени (уз помоћ 

уџбеника, праве презентације, цртају на хамеру, праве табеле, боје) и када најчешће раде у 

групи (са немом картом и атласом, на хамеру, у географској радној свесци). Наставници су 

дали образложење зашто овај облик рада не употребљавају и то је детаљније објашњено у 

оквиру другог поглавља ''Интервју''. 

3. У паровима радимо: 

 За питања везана за рад у пару одговоре су дали ученици једног одељења 6. разреда 

и једног одељења 7. разреда.  
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 Као што се види из слике

примењује када се лекције обнављају

јединица слабо користи, свега 34%.

када ученици обнављају лекцију

анкете показују да је рад у пару

увежбавају лекцију или систематизују

4. Када

 Овако изгледа организација

(Слика 6. Подела

66%

34%

VI разред

Када

обнављамо

лекцију

Када

ново

22%

28%

VI
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(Слика 5. Рад у пару) 

 

слике 5. углавном у шестом разреду овај облик

лекције обнављају у 66% случајева, док се за обраду

свега 34%. И у 7. одељењу овај облик рада највише

лекцију, чак 83%, док свега 17% за обраду градива

у пару најефикаснији када ученици обнављају научено

систематизују своје знање. 

Када радимо у пару делимо се: 

организација ученика VI разреда када раде у пару (слика

 

Подела ученика у паровима у шестом разреду) 

Када 

обнављамо 

лекцију

Када учимо 

ново градиво 83%

17%

VII разред

38%

9%

3%

22%

28%

VI разред
Према распореду седења

По оцени

Методом случајног 

избора

Како ко жели

По полној структури

Како нас наставник 

распореди

Примерено одељењу
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овај облик рада се 

обраду наставних 

највише се примењује 

градива. Резултати 

обнављају научено градиво, 

пару слика 6.). 

Када 

обнављамо 

лекцију

Када учимо 

ново градиво
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Ученици су подељени према

случајног избора 3%. Ученици

ће бити уколико наставник одреди

решавању постављених задатака

(Слика 7. Подела

 Ни у 7. разреду немамо

ситуација као и у 6. разреду, ученици

их наставник распореди 31% или

наставник (не)одређује парове

месту седења је најефикаснија

колективизам у одељењу треба често

17%

31%

рада у настави географије –стање и перспективе- 

 

 

према распореду седења најчешће 38%, а најмање

Ученици се не деле у пару према полној структури. 

наставник одреди парове ученика како би парови били равноправни

задатака. 

 

Подела ученика у паровима у седмом разреду) 

 

немамо поделу ученика према полној структури

разреду, ученици се најчешће деле према распореду седења

 31% или како ко жели 17%. Анкета је показала да

парове према оцени из географије (9%). Подела ученика

најефикаснија у смислу уштеде на времену. Уколико је

треба често мењати парове.  

 

 

 

 

 

39%

9%4%

17%

31%

VII разред

Према распореду седења

По оцени

Методом случајног 

избора

Како ко жели

По полној структури

Како нас наставник 

распореди

Примерено одељењу

 

27 

најмање методом 

структури. Успешнији рад 

били равноправни у 

структури. Слична је 

распореду седења 39%, како 

показала да у оба разреда 

Подела ученика према 

Уколико је циљ подстаћи 
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5. У решавању

(Слика 8. Организација

 У оба разреда парови се

понекад наставник одреди ко ће

одлично се познају, тако им је

поделе задатке. 

6. Када радиш

(Слика

 Ученици 5. разреда уз помоћ

одговоре тако да им само 7% 

78%

22%

VI разред

Сами

договарамо

шта

Наставник

одређује

шта

41%

рада у настави географије –стање и перспективе- 

 

решавању задатака (када радимо у пару): 

Организација ученика у паровима у шестом и седмом разреду

 

парови се договарају о подели задужења у већини

ко ће који део задатка да одради. Ученици који

им је најлакше да према својим способностима

радиш самостално неки задатак, он је: 

 

Слика 9. Тежина задатка у петом разреду) 

 

разреда уз помоћ наставника најчешће решавају задатке

само 7% задатака буде заиста тешко и не успевају

Сами се 

договарамо ко ће 

шта да ради

Наставник 

одређује ко ће 

шта да ради

61%

39%

VII разред

Сами

договарамо

шта

Наставник

одређује

шта

7%

52%

41%

V разред Тежак и не 

успеваш да га 

решиш

Уз помоћ 

наставника 

успевам да га 

решим

Није ми тежак, 

брзо га решим
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разреду) 

већини случајева, али 

Ученици који седе заједно, 

способностима и вештинама 

 

задатке 52%, траже 

успевају да их реше. 

Сами се 

договарамо ко ће 

шта да ради

Наставник 

одређује ко ће 

шта да ради
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Ученици 5. разреда су несамостални

њиховим узрастом. 

(Слика 10. Тежина

 Што се тиче ученика 6. 

али анкета показује да они и

углавном немају проблем са тежином

(слика 10.) Слична је ситуација

проблем са тежином задатака, њих

додатну подршку од наставника

реши проблем (слика 10. и 11.)

(Слика

16%

35%

49%

VI разред Тежак

успеваш

решиш

Уз помоћ

наставника

успевам

решим

Није

брзо

рада у настави географије –стање и перспективе- 

 

несамостални у раду генерално, док самосталност ученика

Тежина задатка у шестом и седмом разреду)      

                                           

ученика 6. разреда њих 16% не успева да реши задатке

они и не траже додатно објашњење од наставника

са тежином задатка, њих 49% решава задатке

ситуација и са старијим разредима. Ученици 7. и 8. разреда

задатака, њих 50% решава задатке са лакоћом, 40% ученика

наставника, а 10% ученика у 7. и 8. разреду не успев

.) 

 

Слика 11. Тежина задатка у осмом разреду) 

 

Тежак и не 

успеваш да га 

решиш

Уз помоћ 

наставника 

успевам да га 

решим

Није ми тежак, 

брзо га решим

10%

40%
50%

VII разред Тежак

успеваш

решиш

Уз помоћ

наставника

успевам

решим

Није ми

брзо га

9%

40%51%

VIII разред Тежак и не 

успеваш да га 

решиш

Уз помоћ 

наставника 

успевам да га 

решим

Није ми тежак, 

брзо га решим
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самосталност ученика расте са 

 

задатке самостално, 

наставника. Ученици 

задатке без проблема 

и 8. разреда немају 

, 40% ученика тражи 

а самостално да 

Тежак и не 

успеваш да га 

решиш

Уз помоћ 

наставника 

успевам да га 

решим

Није ми тежак, 

брзо га решим
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7. Да

 Ученици анкетираних школа

шта су реферати, односно семинарски

питање. У једној од школа ученици

реферата. У једној од школа

идејом да упосли ученике и зада

до краја првог полугодишта. Наставник

ученицима 7. разреда, а теме су

регионално-географски приказ

Јужна Кореја…). 

 

8. Када обрађујемо

 

15%

25%

14%

46%

V разред

Сам спремим

презентацију

у улози наставника

Се поделимо

у којој ће

излагати

на крају

Радимо у

Наставник

лекцију

рада у настави географије –стање и перспективе- 

 

7. Да ли припремате реферате? 

анкетираних школа до сада нису припремали реферате. Већина

семинарски радови, па су добили додатно објашњење

школа ученици припремају једну презентацију годишње

школа, приликом анкетирања ученика, наставник

и зада по једну тему за семинарски рад који ће ученици

полугодишта. Наставник је још на часу поделио теме за семинарски

теме су се односиле на градиво које се тренутно обрађује

приказ држава Азије (Кина, Јапан, Индија, Турска

Када обрађујемо лекцију волео/ла бих да: 

 

Сам спремим 

презентацију и будем 

улози наставника

поделимо у групе 

којој ће свака група 

излагати свој задатак 

крају часа

Радимо у пару

Наставник предаје 

лекцију

19%

20%

20%

41%

VI разред

Сам спремим

презентацију

у улози

Се поделимо

у којој ће

излагати

на крају

Радимо

Наставник

лекцију
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Већина није знала 

додатно објашњење за ово 

презентацију годишње уместо 

наставник је мотивисан 

ће ученици бранити 

за семинарски рад 

тренутно обрађује а то је 

Турска, Монголија, 

 

Сам спремим 

презентацију и будем 

улози наставника

поделимо у групе 

којој ће свака група 

излагати свој задатак 

крају часа

Радимо у пару

Наставник предаје 

лекцију
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(Слика 12.

 На питање које се односи

интересовање за самосталну израду

30% за ученике 8. разреда у од

заинтересовани да наставник предаје

проценат већи 46%. У свим разредима

предаје лекцију, што значи да су

да до сада нису имали прилике

Интересовање за рад у пару или

нема драстичних одступања. Заст

22%

15%

22%

41%

VII разред

Сам спремим

презентацију

у улози наставника

Се поделимо

у којој ће

излагати свој

на крају часа

Радимо у

Наставник

лекцију

рада у настави географије –стање и перспективе- 

 

  

. Обрада нових садржаја по жељи ученика) 

 

односи на обраду нових садржаја ученици са узрастом

самосталну израду презентација и желе да се ставе у улогу

разреда у односу на ученике 5. разреда 15%. Самим

наставник предаје лекцију, у 8. разреду 34% док је у

свим разредима највише одговора је било да желе

значи да су ученици задовољни оваквим радом али треба

прилике да раде на другачији начин (у групи

ли у групи је подједнако заступљено у сва четири

тупања. Заступљена је са око 20% (слика 12.) 

 

 

 

 

 

спремим 

презентацију и будем 

улози наставника

поделимо у групе 

којој ће свака група 

излагати свој задатак 

крају часа

Радимо у пару

Наставник предаје 

30%

19%17%

34%

VIII разред

Сам спремим

презентацију

у улози

Се поделимо

у којој

излагати

на крају

Радимо

Наставник

лекцију
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са узрастом показују 

у улогу наставника, 

Самим тим су мање 

је у 5. разреду тај 

желе да наставник 

али треба истаћи и то 

групи или пару). 

сва четири разреда и 

Сам спремим 

презентацију и будем 

у улози наставника

Се поделимо у групе 

у којој ће свака група 

излагати свој задатак 

на крају часа

Радимо у пару

Наставник предаје 

лекцију
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9. Када обнављамо

(Слика 13. Обнављање

 На питање које се односи

волели да то буде кроз неко такмичење

ученици решавају тест знања

резултат може да буде страх од

( Слика 14. Обнављање

 Ученици 6. разреда би волели

22% да обнове градиво кроз

22%

19%

22%

рада у настави географије –стање и перспективе- 

 

Када обнављамо градиво волео/ла бих да: 

 

Обнављање градива по избору ученика у петом разреду

 

односи на утврђивање градива ученици су се изјаснили

неко такмичење или квиз 59%. Ни једног одговора

знања како би обновили градиво. Један од разлога

страх од уписивања лоших оцена у дневник.   

 

Обнављање градива по избору ученика у шестом разреду

 

разреда би волели да тестом знања провере научено градиво

кроз разговор, 29% би користило карту и одговарало

59%

19%

V разред
То буде квиз, 

такмичење

Користимо карту и 

одговарамо на 

наставникова питања

Обнављамо кроз 

разговор

Решавам тест знања

42%

29%

22%

7%

VI разред То буде квиз, 

такмичење

Користимо карту и 

одговарамо на 

наставникова питања

Обнављамо кроз 

разговор

Решавам тест знања
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разреду) 

се изјаснили да би 

одговора није било да 

азлога за овакав 

разреду) 

научено градиво 7%, њих 

карту и одговарало на 
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наставникова питања, а такође

знање провери кроз такмичење или

(Слика 15. Обнављање

 У 7. разреду интересовање

12%, али опет највећи број ученика

(Слика 16. Обнављање

 

 У сва четири разреда ученици

градиво утврђују користећи географске

23%

12%

VII

26%

22%

VIII

рада у настави географије –стање и перспективе- 

 

такође највећи проценат се изјаснио да би волело

кмичење или квиз (слика 14.) 

 

Обнављање градива по избору ученика у седмом разреду

 

интересовање за самосталан рад расте и то провером

број ученика преферира квиз такмичења 41%. 

Обнављање градива по избору ученика у осмом разреду

разреда ученици су позитивно одговорили на питање да

користећи географске карте, приближно око 25%. Иако

41%

24%

12%

VII разред
То буде квиз, 

такмичење

Користимо карту и 

одговарамо на 

наставникова питања

Обнављамо кроз 

разговор

Решавам тест знања

44%

26%

8%

VIII разред
То буде квиз, 

такмичење

Користимо карту и 

одговарамо на 

наставникова 

питања
Обнављамо кроз 

разговор

Решавам тест знања
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волело да стечено 

разреду) 

провером знања тестом 

 

разреду) 

питање да би волели да 

Иако су ученици 8. 
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разреда најстарији, ни на овом

такмичења није опало 44%. Ученици

кроз игру, траже да им се градиво

динамичан приступ са иновацијама

утврђују градиво самосталним решавањем

10. Како

(Слика 17. Идеалан

 На ово питање ученици су

с тим што су под опцијом д) 

одговор неким својим идејама

организован са пуно занимљивости

идеалан час који обухвата гледање

неких географских игара. 

28%

19%

V

рада у настави географије –стање и перспективе- 

 

овом узрасту интересовање за усвајање знања кроз

Ученици на узрасту од 5. до 8. разреда највише

се градиво пренесе на занимљив начин и очекују

иновацијама, поготово ученици 5. разреда који нису

им решавањем тестова знања. 

10. Како замишљаш идеалан час? 

 

Идеалан час по мишљењу ученика петог разреда ) 

 

ученици су могли да се определе за два од понуђених

д) друго имали право да изразе своје мишљење

идејама. За већину ученика је идеалан час онај

занимљивости 36% и гледањем филма 28%. Неки ученици

гледање филма и слика, уз наставниково објашњење

36%

11%

6%

V разред
Са пуно занимљивости

Са пуно графикона, 

слика и сл.

Гледање филма

Да заједно са 

наставником обрађујемо 

лекцију

Друго
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знања кроз квизове и 

највише памте и уче 

очекују од наставника 

нису спремни да 

 

понуђених пет одговора, 

мишљење и допуне 

онај који ће бити 

ученици замишљају 

објашњење и играње 
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(Слика 18. Идеалан

 Ученици 6. разреда имали

да се кроз забаван начин одржи

и да се више времена посвети

одговора било је за пуно занимљивости

(Слика 19. 

 Ученици 7. разреда предлажу

наставник предаје лекцију и објасни

уз помоћ пројектора и рачунара

25%

21%

VI

23%

23%

рада у настави географије –стање и перспективе- 

 

 

Идеалан час по мишљењу ученика шестог разреда) 

 

имали су мање идеја за идеалан час, свега 3% а

одржи час, уз неку игру као што је ''занимљива географија

посвети ученицима који нису најбоље разумели градиво

занимљивости 44% и гледање филма 25%.  

 

 Идеалан час по мишљењу ученика седмог разреда

 

азреда предлажу заједничке разноврсне активности

и објасни нејасноће, да у рад укључи занимљиву

рачунара. 

44%

7%

3%

VI разред Са пуно занимљивости

Са пуно графикона, слика 

и сл.

Гледање филма

Да заједно са 

наставником обрађујемо 

лекцију

Друго

43%

8%

3%

VII разред Са пуно занимљивости

Са пуно графикона, 

слика и сл.

Гледање филма

Да заједно са 

наставником 

обрађујемо лекцију

Друго
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 3% а предлагали су 

занимљива географија'' и сл. 

разумели градиво. Највише 

 

разреда) 

активности: квиз, да 

занимљиву презентацију 
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(Слика 20. Идеалн

 Одговори ученика 8. разреда

приче о политичкој карти, да сами
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разреда под опцијом д) друго упућују на то да они

да сами праве презентације и организују наставу

2.2. ИНТЕРВЈУ 

колико је који облик рада заступљен у настави

смо  један кратак интервју са наставницима о

њихов став према одређеним облицима. Укупни

су одговарали на 23 питања, које смо поделили у 5 група

Општа питања о облицима рада 

чине општа питања о облицима рада, који облик

руководе приликом одабира облика рада, да ли

када раде у групи, пару, самостално или као целина

наставе или методу усменог излагања, како решавају

групи, пару, а како решавају пасиван однос у групи, пару

најчешће одлучују за фронтални облик радa и то у комбинациј

употребу видео-бима и рачунара. Сматрају да се

обрадити и објаснити и да деца боље разумеју садржаје

50%
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VIII разред Са пуно занимљивости

Са пуно графикона, слика 

и сл.

Гледање филма

Да заједно са наставником 

обрађујемо лекцију
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то да они желе више 

наставу у природи. 

настави географије у 

наставницима о томе каква су 

Укупни узорак је 3 

у 5 група.  

облик рада најчешће 

да ли ученици боље 

елина, да ли користе 

како решавају проблем 

групи, пару. 

то у комбинацији са 

да се на овај начин 

садржаје часа када 



Облици рада у настави географије –стање и перспективе- 

 

37 

 

раде као целина. Једино употребом овог облика наставници добијају повратну 

информацију од ученика о томе да ли су разумели градиво. Само један од испитаника 

примењује, али врло ретко, групни облик рада и сматра да деца у групи боље разумеју 

градиво, боље повезују садржаје. Што се тиче проблема доминације ученика, обично се 

њима задаје најтежи део посла, док код ''спавача'' наставник покушава да их максимално 

мотивише и укључи у рад, тако што ће методом разговора утврдити шта би они највише 

волели да раде, које су њихове идеје и сл.  Поред ова два облика често је у примени и 

индивидуални рад који има својих предности јер су нека деца повучена и не налазе своје 

место у групи и боље разумеју садржаје часа када раде самостално. За овај облик рада 

наставници се опредељују углавном када је час обнављања, рад са немом картом или 

радном свеском. Критеријуми којима се воде приликом одабира облика рада су наставне 

јединице и сама одељења (број ученика, њихово знање). Само један наставник користи 

искључиво методу усменог излагања и дијалошку методу, док остала два имају савремено 

опремљене кабинете где је могуће гледати филм, правити презентације, користити 

интернет на часу. Разне шеме, мапе ума и дијалошка метода присутни су 99% у настави 

географије. Једна од школа добила је тзв. ''паметну таблу'', јединствена touch sensitive 

технологија, која је доступна ученицима и отвара огромне могућности за примену наставе 

употребом интернет web страница и географских сајтова.  

Питања за групни облик рада 

 Друга група питања се односи на групни облик рада. Питања се односе на искуство 

наставника у вези са групним радом, да ли су ученици спремни на овакав рад, колико 

често користе групни облик рада, колико су ученици и наставници задовољни овим 

обликом, да ли група добро функционише, који су критеријуми приликом одабира групе, 

број чланова у групи, колико који члан доприноси раду групе, шта је потребно 

модификовати и променити да би група била успешнија у будућности.  

 Истраживања су показала да се групни облик рада врло ретко, скоро никада, не 

употребљава у настави географије. Као разлог томе наставници наводе да деца немају 

потребна предзнања, да овакав рад не схватају озбиљно, али и да мало времена имају за 

извођење овакве наставе, потребан им је бар двочас. Такође истичу да само у огледним 

одељењима, нпр. у математичкој гимназији, овакав рад може бити успешан. У шароликим 
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одељењима, где има пуно петица али и јединица, раде само бољи ученици док су остали 

незаитересовани. Неки од наставника су имали лоше искуство са овим обликом рада, тако 

да су одустали од његовог примењивања. Само један од наставника понекад дели ученике 

у групе, углавном када се обнавља градиво или обрађују лакше наставне јединице. Број 

чланова у групи зависи од броја ученика у одељењу, али углавном има 4-5 ученика у 

групи. Наставник унапред најави шта ће да се ради, усмерава ученике на шта да обрате 

пажњу, додељује им задатке, мотивише их.  

 Ученици сматрају да је овакав рад забавнији, лакше савладају градиво, показују 

креативност и потребно им је мање времена да дођу до неког закључка. Наставник је 

задовољан овим обликом рада јер се подиже  такмичарски дух код деце али такође истиче 

и велико ривалство међу ученицима, тако да групе не функционишу баш најбоље. Да би 

група била успешнија у будућности потребно је мењати презентера у групи. 

Питања за индивидуални рад 

 Трећа група питања се односи на индивидуалну и индивидуализовану наставу. 

Колико индивидуализована настава одузима времена наставнику, да ли су задаци и 

активности примерени потребама појединца, колико често праве презентације, колико 

посвећују пажњу даровитим ученицима (у процентима). На питање колико припрема за 

индивидуализовану наставу одузима времена, наставници су одговорили да им не одузима 

превише времена и да је овај вид наставе врло користан због обнављања садржаја. Највећи 

део задатака и активности примерен је просечном ученику. Поред тога, наставници држе и 

додатну наставну за четворке и петице, тако да 80% пажње посвећују даровитим 

ученицима. Такође постоји и географска секција намењена свим ученицима, а један од 

наставника држи припрему за полагање мале матуре. Што се тиче презентација један од 

наставника захтева бар 2 у току године (7. разред може и четири а 8. разред две и то једна 

из физичке и једна из друштвене географије + један групни рад где обрађују завичај). 

Одбрана рада је обавезна, а ученици могу да бирају да ли ће правити презентацију или ће 

у писаној форми предати рад у виду реферата. Код осталих наставника ради се једна 

презентација и то у другом полугодишту. Ученици углавном самостално раде на немим 

картама, у радној свесци а неки од њих имају задатак да цртају контуре континената и 

уцртавају задате појмове (ученици 6. и 7. разреда). 
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Питања за рад у пару 

 Четврта група питања обухвата рад у пару. Колико су ученици у раду у пару 

спремни да помогну један другом, зашто нису? Овај облик рада се такође врло ретко 

употребљава у настави, наставници више захтевају самотални рад. Ако су у пару добар и 

слабији ученик, све ради добар. Наставник који примењује рад у пару сматра да се 

најбољи успех остварује ако су оба ученика просечна, а уколико су слабији ученици у 

питању тада се остварују најслабији резултати. Ученици углавном помажу једни другима 

али неки су и жељни доказивања па све желе сами да ураде. 

Питања за тимску наставу 

 Пета група питања је везана за тимску наставу и то: за обраду којих садржаја је овај 

облик рада најефикаснији и које теме се обрађују у њиховој школи.  Географски садржаји 

су одлични за извођење тимске наставе, било да се ради о тиму наставника географије или 

наставника географије и историје, веронауке, биологије... И у томе су се сложили сви 

наставници. Истичу корелацију између њих као наставника географије и наставника 

историје у обради наставних садржаја везаних за нпр. откриће Америке, формирање 

Српске државе, насеља, миграције и сеобе народа, старе цивилизације, углавном у обради 

друштвене географије. Затим, корелација са наставником биологије и ликовне културе у 

обради биљног и животињског света, загађења атмосфере, националних паркова. Када се 

ради религија, завичајна географија, манастири и други културно-историјски споменици 

долази до тимског рада са наставником веронауке, историје па и наставника музичке 

културе. 
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3. ПРАВЦИ РАЗВОЈА И УНАПРЕЂЕЊЕ НАСТАВНИХ ОБЛИКА 

 

 Активно учење у настави представља пројекат који има за циљ побољшање 

квалитета знања и умења које деца стичу у школи и циљ да стави ученике у улогу 

активног субјекта наставе. Начин усвајања знања у школама се још увек своди на 

репродукцију градива док су остале ученичке активности занемарене, као што је 

истраживачки рад, решавање проблема и сл. Начин презентовања наставног садржаја 

требало би да обухвати следеће вештине: како се учи, како се претражује литература, како 

се проналазе кључне речи у тексту, како се читају графикони, цртежи, табеле. Нажалост 

ниво оспособљености ученика у овом пољу је низак јер у пракси доминира традиционални 

облик рада: предавање-испитивање-репродукција. Активно учење и настава (АУН) 

оспособљава децу како се ефикасно учи и интелектуално ради, кроз стално практиковање 

ових знања и вештина у редовним наставним ситуацијама (http://www.see-educoop.net) 

 Како би настава била успешнија у будућности потребно је смањити број ученика у 

одељењу (највише 25 ученика), улагање како страних тако и домаћих инвеститора у 

пројекте који подразумевају опремљеност школа савременим наставним средствима, 

затим бесплатно усавршавање наставника у виду семинара за блок наставу. Треба 

напоменути да је 40 школа у Србији укључено у пројект ''Развионица за примену 

савремених наставних средстава у настави'', чији је покровитељ ЕУ. Основна школа 

''Бубањски хероји'' у Нишу, коју сам посетила, укључена је у овај пројекат и добила је пет 

''паметних табли'', пет лап-топ рачунара, пет камера за снимање у HD резолуцији и LCD 

телевизор. Поред тога сваки наставник је добио средства за свој кабинет, као што су 10 

географских карата, три глобуса, лупа и сл. за наставу географије. Мало папира, дрвене 

боје, исечци из новина, часописа, уџбеник и географски атлас могу такође допринети 

успешности интерактивне наставе. Све док ученици активно раде на стицању свог знања, 

настава је успешна, а наставник је водич који креира наставу и управља процесом учења. 
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ЗАКЉУЧАК 

 

 Истраживања су показала да је у настави географије и дан данас доминантан 

фронтални облик рада. Због предоминације овог облика рада ученици су још увек пасивни 

учесници у настави, нису упознати са терминима као што је хамер, литература, 

семинарски рад. Не употребљава се групни облик рада, а врло слабо рад у пару. Настава се 

темељи на употреби уџбеника, табле и креде. Наставници слабо стварају ситуације у 

којима би њихови ученици показали креативност. Можда је у питању неповерење 

наставника да ће се ученици снаћи у улози предавача или да ће изгубити ауторитет у 

одељењу. С друге стране, ученици су жељни другачијег рада, желе прилику за стварање 

атмосфере на часу, да дају свој допринос у раду. 

 Многе школе још увек немају опремљене информатичке кабинете па је немогуће 

изводити наставу употребом савремених визуелних средстава. Наставним планом и 

програмом предвиђено је да ученици 6. 7. и 8. разреда имају два часа географије недељно, 

док ученици 5. разреда свега један час, што отежава успешно извођење активне наставе, 

јер је потребно више времена. Треба напоменути да је Законом донета одлука о 

инклузивној настави, што наставнику још додатно отежава рад у одељењу, припрему и 

организацију часа. Да ли је то разлог због чега се настава још увек изводи у класичном 

облику или само тражимо оправдање? 

 Не постоји идеалан час, али има пуно начина да се настава учини занимљивијом и 

бољом, са акцентом ученика као главног субјекта у наставном процесу. Ни један облик 

рада није савршен, битно је не држати исти принцип рада, већ у зависности од наставне 

јединице али и одељења, комбиновати облике рада и наставне методе.  

 Анализа истраживања је показала да ученици исказују јасну жељу за примену 

разноврсних облика рада. Скоро све географске теме се могу утврђивати, а многе и 

обрађивати путем рада у нехомогеним групама или партнерским приступом. Облике рада 

треба мењати, зависно од теме, дефинисаних нивоа знања и вештина, али и специфичних 

карактеристика одељенске заједнице како би се развиле ученичке компетенције, 

остварили пројектовани исходи и достигли стандарди постигнућа за географију. 
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ПРИЛОГ 

АНКЕТА ЗА УЧЕНИКЕ - ОБЛИЦИ РАДА У НАСТАВИ ГЕОГРАФИЈЕ 

 

1. Како се одвија настава географије у вашем одељењу? 

а) наставник предаје лекцију, а ми слушамо 

б) наставник предаје лекцију уз помоћ видео-бима, рачунара 

в) наставник диктира, а ми записујемо у свесци 

г) радимо у пару 

д) радимо у групи 

 

2. Колико је групни рад присутан на часовима географије? 

а) често 

б) понекад 

в) врло ретко 

 

3. Да ли ти се свиђа рад у групи? 

а) ДА 

б) НЕ 

Због чега да?__________________________________________________________________ 

Због чега не? __________________________________________________________________ 

 

4. Када радимо у групи мој задатак је: 

а) да цртам; 

б) да допуњавам одговоре других чланова групе; 

в) да извештавам о раду који је група обавила и презентујем резултате;  

г) да користим литературу; 

д) немам одређен задатак 

ђ) друго_____________________________________________________________________ 

 

5. Како најбоље решаваш задатак за који си задужен у групи? 

а) уз помоћ уџбеника, прочитам и презентујем одељењу; 

б) на хамеру цртам, правим табеле, лепим колаж папир, бојим; 

в)  правим презентацију; 

г)  све наведено. 

 

6. Најчешће радимо у групи са: 

а) немом картом и атласом; 

б) у географској радној свесци; 

в) на хамеру; 

г) са другим материјалом. 

 

7. У паровима радимо: 

а) када обнављамо лекцију; 

б) када учимо ново градиво. 
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8. Када радимо у пару делимо се: 

а) према распореду седења;     

б) по оцени 

в) методом случајног избора; 

г) како ко жели;                                             

д) по полној структури;  

ђ) како нас наставник распореди;            

е) 
1
примерено одељењу. 

 

9. У решавању задатка (када радимо у пару): 

а) сами се договарамо ко ће шта да ради; 

б) наставник одређује ко ће шта да ради. 

 

10. Када радиш самостално неки задатак, он  је: 

а) тежак и не успеваш да га решиш самостално; 

б) уз помоћ наставника успевам да га решим; 

в) није ми тежак, брзо га решим. 

 

11. Да ли припремате реферате? 

а) ДА 

б) НЕ 

 

12. Када обнављамо градиво волео/ла бих да: 

а) то буде кроз квиз, такмичење;  

б) користимо карту и одговарамо на наставникова питања; 

в) обнављамо кроз разговор; 

г) решавам тест знања. 

 

13. Кад обрађујемо лекцију волео/ла бих да: 

а) сам спремим презентацију и будем у улози наставника; 

б) се поделимо у групе у којој ће свака група излагати свој задатак на крају часа; 

в) радимо у пару;  

г) наставник предаје лекцију. 

 

14. Како замишљаш идеалан час? 

а) са  пуно занимљивости; 

б) са пуно графикона, слика и сл; 

в) гледање филма; 

г) да заједно са наставником обрађујемо лекцију 

д) друго ______________________________________________________________________ 

 

 

                                                           
1
 Одражава структуру одељења 
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ИНТЕРВЈУ са наставником 

ОПШТА ПИТАЊА О ОБЛИЦИМА РАДА 

1. Који облик рада најчешће користите? Зашто?  

2. Чиме се руководите приликом одабира облика рада?  

3. Да ли ученици боље разумеју садржаје часа када раде у групи, пару, самостално, или 

као целина?  

4. Да ли користите предности експозитарне наставе или методу усменог излагања? 

5. Како решавате проблем доминације ученика у групи, пару? А како решавате пасиван 

однос у групи, пару? 

ПИТАЊА ЗА ГРУПНИ ОБЛИК РАДА: 

1. Какво је ваше искуство у вези са групним радом, да ли су ученици спремни на овакав 

рад?  

2. Колико сте задовољни групним радом?  

3. Шта мислите колико су ученици задовољни овим радом?  

4. Да ли група добро функционише?  

5. По којим критеријумима одређујете групе? 

6. Број чланова у групи. 

7. Колико који члан доприноси раду групе?  

8. Шта је потребно модификовати и променити да би група била успешнија у будућности? 
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ПИТАЊА ЗА ИНДИВИДУАЛНИ ОБЛИК РАДА 

1. Колико индивидуализована настава одузима времена наставнику?  

2. Да ли су задаци и активности примерени потребама појединца? 

3. Колико често праве презентације?  

4. Колико посвећујете пажњу даровитим ученицима? ( %)  

ПИТАЊА ЗА РАД У ПАРУ 

1. Колико су ученици у раду у пару спремни да помогну један другом? Зашто нису?  

ТИМСКА НАСТАВА 

1. За обраду којих садржаја је он најефикаснији? 

2. Које се теме обрађују у вашој школи? 
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