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Љиљана Грчић 

 

ПРОБЛЕМИ И ПЕРСПЕКТИВЕ 

ГЕОГРАФСКОГ ОБРАЗОВАЊА У СРБИЈИ 

 
Извод: У раду су изложене образовно-васпитне функције наставе географије, 

формулисани стратешки циљеви и задаци, истакнути приоритети развоја наставе 

географије у духу савремених друштвених потреба. Традиционални циљ геогра-

фије је упознавање стварности (наше земље и света). Према Међународној пове-

љи о географском образовању основна функција географије је да даје људима 

наду, уверења и способности да се боре за један бољи свет а то је свет мира, сло-

боде, демократије и хармоније. То је уједно циљ савремене географске науке и 

наставе, са којим треба усагласити наставне садржаје, методе и средства. Да би 

географија као наставни предмет могла да изврши постављене циљеве и задатке, 

она мора бити модернизована и заступљена са довољним бројем часова.  

Кључне речи: Географско образовање, методика, дидактика, настава. 

 

Abstract. This paper work exposed educationally function of geography, formulated 

strategic goals and objectives, highlighted priorities of teaching geography in the spirit 

of contemporary social needs. Traditional aim of geography is aware of the reality (our 

country and the world). According to the International Charter of Geographical educa-

tion the basic function of geography is to give people hope, beliefs, and ability to fight 

for a better world and to the world peace, freedom, democracy and harmony. It is the 

goal of modern geographical science and teaching, which should be reconcile with the 

teaching content, methods and means.  
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Увод 

 
 У већини земаља света географија је укључена у наставни план од 

основне школе до универзитета, најчешће као самостална дисциплина, а 

понегде у комплексу са другим дисциплинама. Према Повељи за географ-

ско образовање, која је усвојена на XXVII међународном географском 

конгресу, одржаном 1992. године у Вашингтону, а која је базирана на 

основним документима ОУН као што су Општа декларација о људским 

правима, Повеља ОУН, препорука УНЕСКО-а која се односи на образова-

ње и друге, истакнуто је да географија треба да се сматра за основни пре-

дмет у наставним плановима како у основном, тако и у средњем образо-
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вању, да га предају квалификовани специјалисти географи, и то с мини-

мумом два часа седмично, у свим разредима основне и средње школе 

(Међународна повеља, 1997). Само тако географија може дати свој пуни 

допринос општеобразовној и стручној спреми ученика. Географија има 

вишевековну традицију у образовању, која је настала из потребе људи да 

упознају средину у којој живе, од локалног, преко регионалног до глобал-

ног размера. Баш због те потребе географија је укључена као наставни 

предмет у школе много раније, него многи други предмети. Савремене 

промене у свету (глобализација, Нови светски поредак) и у нашем друш-

тву (транзиција у тржишну економију, демократизација друштва, умреже-

но друштво) захтевају преосмишљавање циљева, задатака и садржаја гео-

графског образовања, у циљу његове модернизације и актуелизације, у 

складу са савременим потребама и захтевима друштвене праксе.  

 

Функције географског образовања 

 
 Као емпиријска наука географија испуњава три основне функције: 

1. Научно-сазнајну, повезану с истраживачким поступком који је бази-

ран на откривању и утврђивању факата и њиховом објашњењу; 

2. Практичну, повезану с просторним планирањем и пројектовањем,  

3. Образовно-васпитну, у вези с едукативном делатношћу и развојем 

културе. 

 У прошлости је доминирала спознајна и образовна функција гео-

графије. Њен циљ је био упознавање стварности (света). Међутим, гео-

графски факти су постали доступни свима путем телевизије, интернета, 

компакт дискова и других средстава комуникација, тако да географска 

знања губе ореол тајанствености, којег имају друге науке. У новије време, 

положај географије као наставног предмета у школи се доводи у питање. 

То потиче пре свега од оних који фаворизују техничке науке и питају, 

зашто је потребно изучавати географију данас, иако је то било оправдано у 

прошлости? Коме је потребна географија која нема везе с привредом, са 

социјалним проблемима? Без таквих веза сама „чиста географија“ ће се 

претворити у суви лист и ... одумрети.  

 Таква питања су плод менталитета и мишљења наслеђеног из прош-

лости. Наиме, у другој половини XX века живели смо у једном тоталитарном 

друштву, где је наука служила као апологетика владајуће идеологије. У том 

друштву снажно су развијане техничке и природне науке, које су имале за 

циљ да развијају производне снаге, у духу с идеологијом индустријализације. 

Тако смо овладали снажним средствима за експлоатацију природних ресурса 

и мењања природне средине, али не знамо како правилно та средства да кори-

стимо. Појавили су се разноврсни еколошки проблеми, диспропорције и про-
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сторни конфликти различитих друштвених делатности, који се не могу реша-

вати без географије. У том систему национална географија је сведена на оби-

чну хорологију и дескрипцију, интердисциплинарност друштвене географије 

је жртвована у корист географског дуализма, а читава географија је запала у 

позицију друштвеног пасторка. Када је дошло до друштвене кризе и конфли-

ката, показало се да су они могли бити избегнути или барем ублажени, да је 

географија на време одрадила свој задатак. Многе географске теме биле су 

пола века потискиване, занемариване и чак табуизиране, да би се код народа 

створило слепило за етнокултурне, социоекономске, демографске и геополи-

тичке проблеме на овим просторима.  

 Уједињене нације, УНЕСКО и Међународна географска унија, све 

више посвећују пажњу питањима: Какво треба да буде географско образо-

вање у наредном периоду, и какав ће бити допринос тог наставног предмета 

у образовању и васпитању нових генерација одговорних и активних грађа-

на? Начелни допринос географије у том правцу састоји се у формирању 

убеђења да нема боље будућности за човечанство, без стварног мира међу 

народима и државама с једне стране, и хармоније с природом с друге. Одр-

живи развој и успостављање праведног и мирољубивог односа између поје-

динаца и народа на Земљи, не може се постићи без географских знања.  

Због тога, није случајно што Уједињене нације полажу много на географију 

у решавању савремених глобалних изазова, као што су: Динамика станов-

ништва, храна и глад, урбанизација, социјално-економске неједнакости, 

неписменост, сиромаштво, незапосленост, избеглице и људи без домовине, 

нарушавање људских права, болести, криминал, неравноправност међу 

половима, миграције, ишчезавање биљних и животињских врста, обешум-

љавање (дефорестрација), ширење пустиња (десертификација), ерозија тла, 

природне непогоде, токсични и радиоактивни отпад, атмосферско загађи-

вање, глобално отопљавање климата, озонске рупе, загађивање вода, исцр-

пљивање ресурса, коришћење земљишта, економска криза, етнички кон-

фликти, ратови, сепаратизам, национализам и тероризам, на планети званој 

„космички брод Земља“. Бројни демографски, еколошки, економски и гео-

политички проблеми имају свој географски аспект и представљају изазов за 

географску науку и образовање. Стога су географи позвани да се ангажују 

на томе да дају ученицима наду, веру и могућности да раде за један бољи 

свет, од локалног до глобалног размера. Та нова функција географије у сав-

ременом свету, намеће потребу да се и у нашим школама изврши озбиљно 

преосмишљавање наставних програма и уџбеника из географије. Наставни 

садржаји не могу да буду „умањена копија“ географске науке, оптерећени са 

многим терминима, подацима и фактографијом. У први план треба да се 

истакну проблеми и изазови нашег времена, не само на националном, него и 
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на регионалном и глобалном нивоу, у складу с принципима “радити локал-

но, мислити глобално“ и „радити економски, мислити еколошки“. 

 С обзиром на друштвене, сазнајне и образовне функције и значај 

географије, она би требала да буде више заступљена у средњим стручним 

школама и на неким факултетима. У средњим стручним школама геогра-

фија је сведена на минималних два часа недељно у првом разреду, што 

није ни изблиза довољно за реализацију задатака и циљева који се постав-

љају пред географско образовање. Географија би морала бити заступљена 

минимум са два часа у првом и другом разреду средњих стручних школа, с 

тим да наставници приликом планирања часова наставе добију слободу да 

прилагоде садржаје врсти школе. Универзитетско образовање има посебну 

улогу у друштву, зато што образује профил стручњака који ће заузети 

кључне руководеће позиције у друштвеним делатностима, које изискују 

компетентност у познавању света и третирању животне средине. Због тога 

у школовању стручњака из многих професионалних области, као што су 

етнологија, археологија, социологија, историја, журналистика, међународ-

ни односи, заштита животне средине, дипломатија, економија, као и 

факултети страних језика, треба да буду укључена знања из географије, да 

би се осигурала њихова географска писменост. Зачуђујуће је да код нас, 

факултети који образују такве специјалисте, пренебрегавају потребе за 

географским знањем својих студената, или уводе сурогат-предмете као 

замену за географију. Самокомпромитовање неких стручњака и политича-

ра због недостатка географске културе је последица тога. 

 

Задаци географског образовања 
  

 Један од главних задатака географије у новим условима је превази-

лажење дихотомије између реалистичке слике стварности коју стварају 

природно-техничке науке и идеалистичке визије хуманистичких наука, 

укључујући утицаје естетике, литературе, историје, филозофије. Географи-

ја нас учи да гледамо истовремено очима хуманисте и природњака, у циљу 

да обухватимо целокупност појава на површини Земље. У том смислу, 

географија која омогућује „разумевање света“, важна је на сваком нивоу 

образовања. Географско образовање мора бити целовито, без обзира на 

стручни профил појединих школа. Основу целовитог географског образо-

вања чине три компоненте. То су географска знања, умења и васпитање 

односа према вредностима.  

 Знања подразумевају: знања о основним природним системима на 

Земљи, основним социо-економским системима, геодиверзитету друштве-

них и културних заједница на Земљи. Знања омогућују да се оцени и вало-
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ризује културно богатство човечанства, структура и процеси у својој зем-

љи и у завичају, као простору свакодневног живота и рада људи.  

 Умења могу бити разноврсна, на пример, рад с текстом и литера-

туром, географским картама и графичким материјалима, примена статис-

тичких метода и ГИС технологије, теренских и картографских метода, 

спровођење анкета, коришћење практичних метода и комуникационих 

средстава у стицању географских знања различитог територијалног обу-

хвата – од локалног до глобалног.  

 Васпитни задаци у тесној су вези са ширењем географске културе, 

која има првостепени значај за патриотско васпитање (васпитање нацио-

налног идентитета), међународно васпитање (верска и етничка толеранци-

ја, мултикултуралност) и еколошко васпитање. Размотрићемо их укратко: 

1. Патриотско васпитање у прошлости се сводило на национални понос 

који је лако прелазио у национализам и шовинизам. Данас се под тим под-

разумева много дубље разумевање националног и етничког идентитета, на 

бази познавања културних традиција, моралних норми и правила понаша-

ња укорењених у култури нашег народа. Национална географија је увек 

била а то ће и остати, један од основних националних предмета (заједно са 

Српским језиком и књижевношћу и Историјом Српског народа). Као так-

ва, она има примарни значај у упознавању вредности и недостатака наше 

земље и народа. 

2. Међународно васпитање се испољава у разумевању и уважавању свих 

народа укључујући и њихове етничке културе, системе вредности, начине 

живота и стереотипе понашања. Оно доприноси разумевању растуће међу-

зависности међу земљама и народима света, разумевању не само права 

него и дужности појединаца, друштвених група и народа једних према 

другима, и схватању неопходности мира, међународне солидарности и 

сарадње на свим пољима – политичком, економском, културном, еколош-

ком и слично. Географи данас треба да заузму академске релације или чак 

критички однос према унутрашњем и међународном поретку. Географи 

могу да допринесу развоју истинске демократије, тиме што ће радити на 

ширењу научне истине, која је предуслов за хуманизацију и демократиза-

цију сваког друштва. Само тако ће сваки појединац схватити да треба да 

учествује у решавању проблема своје земље и света, али да не треба да се 

ставља у службу шовинизма, расизма, ксенофобије, етничке нетолеранције 

и недемократских идеологија. 

3. Еколошко васпитање задобија све већи значај у вези са потребом 

управљања еколошким ризицима и спречавања нарушавања животне 

средине. Географско образовање томе доприноси (заједно с биологијом и 

хемијом), пошто даје могућност појединцу да схвати утицај сопственог 

понашања и понашања свог друштва на животну средину, које може 
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имати негативне ефекте за средину. Географија развија природо-

заштитну етику, која треба да постане основа понашања сваког поједин-

ца и друштва у својим активностима.  

 Географска култура одражава се у другим аспектима васпитања, 

као што су васпитање у духу толеранције, предузимљивости, здравог 

начина живота, самоуверености и самосталности, способности за критич-

ко, разумно и објективно расуђивање о друштву и људима, разумевања 

хришћанских вредности, способности за тимски рад и слично. Имајући све 

то у виду, географија несумњиво има прворазредни васпитни значај у вас-

питању одговорних, активних и демократичних личности, што је уједно 

циљ породице, нације и међународне заједнице. 

 

Циљеви наставе географије 
 

 У првој деценији XXI века, у српским земљама и окружењу врши 

се тешка и сложена транзиција од планске ка тржишној економији, од 

тоталитарне ка грађанској демократији и слично. У тим условима, циљеве 

наставе географије као што су патриотизам, хуманизам - формирање лич-

ности, развој географског мишљења - формирање научног погледа на свет, 

треба допунити новим циљевима, као што су: развој еколошке културе, 

бизнис културе, критичког мишљења, глобалног мишљења, етничке и вер-

ске толеранције. Са оваквим циљевима очекује се да ће концепт школске 

географије бити ослобођен од замарајуће дидактичке дескрипције и фамо-

зних „концентричних кругова“. Глобални циљ географије је да гради мос-

тове не само између наука, него и између локалних територија, етничких 

заједница и света. У вишеетничкој средини, каква је наша, основни циљ 

наставе географије је да научи људе да заједно живе и сарађују. Регионал-

на мозаичност и истицање посебних идентитета може повећати ризик од 

ксенофобије и конфликата. Имплементација наставе географије за мирну 

коегзистенцију мора узети у обзир различите географске размере и кон-

цепте као што су разумевање континуитета од локалног до глобалног, 

укључујући идеје о идентитету, толеранцији и универзалности.  

 Формулација образовних циљева би требало да укључи изграђива-

ње објективне научне географске слике свог завичаја, отаџбине и света – 

неизмерно сложеног, занимљивог и лепог, али угроженог озбиљним проб-

лемима и противуречностима које треба сада и у будућности отклањати. 

То значи да географско образовање има за циљ да ученицима да научна 

географска знања о природи, становиштву, насељима и привреди света, о 

природним системима (геосиситемима) на Земљи, о државама с акцентом 

на суседне земље и Европу, о својој држави и свом завичају. У периоду 

друштвене транзиције, неки циљеви из ранијег периода нису више актуел-
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ни, а нови нису јасно формулисани. Према Законима о основном и сред-

њем образовању, у слободној интерпретацији, наше школе имају за циљ да 

формирају одговорне и активне грађане. Осим тога, они треба да буду 

самосталне личности, са сопственим мишљењем о изучаваним појавама, 

процесима и проблемима, да буду способни да штите рационално, емоци-

онално и естетско, и што је важно – да чувају равнотежу између нацио-

налног и интернационалног као и етику животне средине. У остваривању 

тих циљева, географија има кључну улогу. Географска култура је неотуђи-

ва компонента опште културе сваког човека.  

 Васпитни циљеви географског образовања се такође мењају у 

новим условима. Класно-партијску и националистичку идеологију заме-

њују циљеви васпитања демократски мислећих људи. Наш народ још тре-

ба да учи и усваја демократске процедуре, да прихвата парламентаризам, 

легитимност, уважавање закона и права других, да препознаје и одбацује 

демагогију и слично. Допринос географије у том погледу састоји се у 

давању више знања о политичкој карти нашег региона и света, о типовима 

држава према политичком уређењу, степену економске развијености, 

регионалном развоју и сарадњи, о савременој улози међународних грани-

ца, о кризним жариштима, етничким и историјским споровима и њиховом 

решавању на цивилизован начин – путем споразума и договора.  

 

Услови за реализацију циљева и задатака географије 

 

 Да би географија као наставни предмет могла да изврши постав-

љене циљеве и задатке, она мора бити заступљена са довољним бројем 

часова, као и друге фундаменталне дисциплине у наставном плану. Веома 

је важно да кроз све разреде ученици прате један узлазни програм гео-

графског образовања са минимално два часа седмично. Само тако геогра-

фија може дати свој пуни допринос општем образовању ученика и њихо-

вој припреми за лични и друштвени живот. Наставни планови треба да 

омогуће редовну наставу из географије током целе године, укључујући и 

компактно време за пројектне радове и школске екскурзије.  

 Географија у настави треба да буде стручно заступљена. То значи 

да наставник географије треба да буде високо образован, да би могао да 

одговори изазовима нашег времена и новим тенденцијама у географском 

образовању. Због тога, географија треба да се изучава као самостални 

основни школски предмет, што значи да није добро да се она повезује са 

историјом, биологијом, екологијом и другим предметима, чији наставници 

нису географски компетентни.  

 Перманентно усавршавање наставника је неопходно за постизање 

веће ефикасности у постизању постављених циљева и задатака наставе. 
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Наставник је, наравно, најважнији фактор у настави географије. Предава-

ње наставника не може се ничим заменити. Он треба да има не само одго-

варајућа стручна, психо-педагошка и методичка знања, него и моралне и 

реторичке квалитете. Досадашњи модел за припрему студената истовре-

мено за рад у основном и средњем образовању и у истраживачким и дру-

гим пословима, не одговара у потпуности захтевима савремене школе у 

погледу стручне, методичке и психопедагошке оспособљености наставни-

ка. Због тога је потребно организовати семинаре, издавачку делатност и 

перманентно усавршавање наставника кроз географска друштва, активе 

наставника, научне и стручне институције. Осим тога, треба перманентно 

радити не само на усклађивању наставних програма са достигнућима нау-

ке, него и на усклађивању студијских програма географских факултета са 

потребама образовања наставника географије. Наставници су највреднији 

ресурс у образовању, и због тога је потребно квалитетно универзитетско 

образовање и перманентно усавршавање наставника. 

 Унапређење методике географије (у западним земљама се назива 

„дидактика географије“) је веома важно за реализацију циљева наставе. 

Вечно питање у дидактици и методици географије је „Шта треба учити?“ и 

„Како треба учити?“. Одговор на прво питање треба да дају методолози, а 

на друго методичари географије. Методологија проучава како се долази до 

научне истине, а методика – како се научна истина преноси на ученике. 

Однос методологије и методике је као однос стратегије и тактике – пропу-

сти у стратегији не могу се надокнадити никаквом тактиком.  

 Модернизација материјалне базе наставе је такође неопходна, јер 

утиче директно на реализацију циљева наставе. У новије време појавило се 

много иновација у наставним средствима и материјалима за географско 

образовање. У условима економске кризе у том погледу све више заоста-

јемо за развијеним светом па и за суседним земљама. У многим школама 

недостају географски кабинети, а и ако их има – недостају не само модер-

на наставно-техничка средства (компјутерска опрема, компакт дискови, 

видео средства за презентације, космичка фотоинтерпретација, наставни 

филмови, телескопи и слично) него и традиционална (географске карте, 

глобуси, дијапозитиви, графофолије, кинотехника, мерни инструменти, 

компаси и слично). Нека важна очигледна средства као што су телуријум, 

лунаријум, индукциони глобус, рељефне карте – тешко могу да се набаве 

јер се не производе. Школски атласи који се могу наћи на тржишту су 

лошег квалитета у погледу садржаја и дизајна. Када се све то има у виду, 

онда је јасно да географија не треба да се сматра за јефтин предмет.  

 Избор наставних садржаја у тесној је вези с образовним и васпитним 

циљевима. Промена циљева и задатака наставе претпоставља радикалне про-

мене наставних програма и садржаја у уџбеницима. У традиционалним гео-
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графским објашњењима био је доминантан генетски метод, који је на основу 

сагледавања прошлости објашњавао узроке географских појава и процеса. 

Међутим, генетски метод не омогућује увек да се сагледа циљ. Због тога је 

потребно ставити већи акценат на географске прогнозе и планове, имајући у 

виду циљеве као атракторе према којима географске појаве или процеси теже 

у будућности. То значи да географија треба да промени своју методолошку 

парадигму. Прелазак од сазнајне на примењену географију подразумева пре-

лазак од дескриптивне методологије на методе пројектовања, оптимизације и 

управљања географским процесима и појавама. Потпуна трансформација гео-

графије у практичну науку, као и стручни предмет у школама, ипак није 

могућа. Као хуманистичка наука географија ће увек вршити првенствено саз-

најну и васпитно-образовну функцију. 

 

Закључак 

 

 Наша географска наука и настава тешко и споро се ослобађају пре-

драсуда и стереотипа наслеђених из прошлости. Бројни проблеми се споро 

решавају, што је последица стања у нашем друштву, просвети и самој гео-

графској науци и струци. Због тога би Географско друштво, факултети и 

друге географске институције, требало да разраде декларацију о географ-

ском образовању, која би садржала стратешка опредељења за развој нас-

таве географије у Србији, и служила као основа за израду образовних зах-

тева (стандарда) у погледу знања и умења из географије. Традиционалном 

циљу упознавања географске стварности (наше земље и света), треба 

додати нове практичне и васпитно-образовне циљеве, тако да географско 

образовање може да да људима наду, уверења и способности да се боре за 

један бољи свет. То је уједно основна функција и циљ географске науке и 

наставе, са којим треба усагласити наставне садржаје, методе и средства.  
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Summary 

 
The paper work critically reviewed the functions, tasks and objectives of geographical 

education in terms of democratization and the new social needs. Changes in geographi-

cal reality at all levels, from local through regional to global scale, are requiring rede-

signing function of geography. Global (main) cognitive function of geography is to 

build scientific and objective view of origin place (home), the country and the world in 

which we live, in the complexity, diversity and beauty, as well as to participate in solv-

ing practical problems and contradictions. From these results the main features of edu-

cational goal of geography, to give hope, belief and ability for people to fight for a bet-

ter world in the global, regional, national and local level. This paper gives the theoreti-

cal basis for the hierarchy of goals and tasks of teaching geography, which are com-

pliant with the main goal. At the end, paper work gives points of the methods, means 

and priorities for the implementation of these objectives in the teaching of geography.  


