Критеријуми оцењивања предмет географија
Циљеви основног образовања и васпитања
Члан 21.
Основни циљеви основног образовања и васпитања јесу:
1) обезбеђивање добробити и подршка целовитом развоју ученика;
2) обезбеђивање подстицајног и безбедног окружења за целовити развој ученика, развијање
ненасилног понашања и успостављање нулте толеранције према насиљу;
3) свеобухватна укљученост ученика у систем образовања и васпитања;
4) развијање и практиковање здравих животних стилова, свести о важности сопственог
здравља и безбедности, потребе неговања и развоја физичких способности;
5) развијање свести о значају одрживог развоја, заштите и очувања природе и животне
средине и еколошке етике, заштите и добробити животиња;
6) континуирано унапређивање квалитета процеса и исхода образовања и васпитања
заснованог на провереним научним сазнањима и образовној пракси;
7) развијање компетенција за сналажење и активно учешће у савременом друштву које се
мења;
8) пун интелектуални, емоционални, социјални, морални и физички развој сваког ученика,
у складу са његовим узрастом, развојним потребама и интересовањима;
9) развијање кључних компетенција за целоживотно учење и међупредметних компетенција
у складу са развојем савремене науке и технологије;
10) развој свести о себи, стваралачких способности, критичког мишљења, мотивације за
учење, способности за тимски рад, способности самовредновања, самоиницијативе и
изражавања свог мишљења;
11) оспособљавање за доношење ваљаних одлука о избору даљег образовања и занимања,
сопственог развоја и будућег живота;
12) развијање осећања солидарности, разумевања и конструктивне сарадње са другима и
неговање другарства и пријатељства;
13) развијање позитивних људских вредности;
14) развијање компентенција за разумевање и поштовање права детета, људских права,
грађанских слобода и способности за живот у демократски уређеном и праведном друштву;
15) развој и поштовање расне, националне, културне, језичке, верске, родне, полне и узрасне
равноправности, толеранције и уважавање различитости;
16) развијање личног и националног идентитета, развијање свести и осећања припадности
Републици Србији, поштовање и неговање српског језика и матерњег језика, традиције и
културе српског народа и националних мањина, развијање интеркултуралности, поштовање
и очување националне и светске културне баштине;
17) повећање ефикасности употребе свих ресурса образовања и васпитања, завршавање
образовања и васпитања у предвиђеном року са минималним продужетком трајања и
смањеним напуштањем школовања;
18) повећање ефикасности образовања и васпитања и унапређивање образовног нивоа
становништва Републике Србије као државе засноване на знању.

Географија:
Циљ наставе географије је усвајање знања о природно географским и друштвено
географским објектима, појавама и процесима и њиховим међусобним везама и односима у
геопростору. Настава географије треба да допринесе стварању реалне и исправне слике о
свету као целини и месту и улози наше државе у свету.
1) ученик који у потпуности усвојио основна, проширена и продубљена знања, умења и
вештине, уочава битно, логички повезује чињенице и појмове, самостално закључује,
критички расуђује, самостално проналази појмове на географској карти, добија оцену
одличан (5);
2) ученик који у потпуности усвојио основна знања, умења и вештине и више од половине
проширених и продубљених знања, уочава битно, логички повезује чињенице и појмове, уз
малу помоћ наставника долази до закључка, критички расуђује, самостално проналази
појмове на географској карти; добија оцену врло добар (4);
3) ученик који је у целини усвојио основна знања, умења и вештине, и половину
проширених знања, умења и вештина, а према програму предмета, да уз помоћ наставника
схвати значење научених садржаја, објашњења и да их повезује, уз помоћ наставника уочава
битно, уз помоћ наставника проналази битне појмове на географској карти, добија оцену
добар (3);
4) ученик који је усвојио основна знања,умења и вештине, према програму предмета, ученик
испољава потешкоће у анализи чињеница, података, њиховом уопштавању и закључивању,
има тешкоћа у усменом и писменом изражавању, , не сналази се у новим ситуацијама, уз
велику помоћ наставника проналази основне појмове на карти, добија оцену довољан (2);
5)ученик који ни уз помоћ наставника није савладао основно знање, умење и вештине,
добија оцену недовољан (1).
Формативно оцењивање
Подразумева: редовно праћење и процену напредовања у остваривању прописаних
исхода, стандарда постигнућа, односно ангажовања ученика на сваком часу,
мотивисаности, редовно доношење прибора за рад, израду домаћих задатака, израду
задатака на самом часу. Води се у педагошкој свесци наставника, а из овога проистиче и
оцена за рад на часу.Формативно оцењивање садржи повратну информацију о остварености
прописаних исхода и стандарда постигнућа ученика и ангажовања у оквиру предмета као и
препоруке за даље напредовање.
Критеријум је следећи:
Недовољан успех- ученик не записује, нема прибор, не ради домаће задатке и уопште није
активан на часу.
-Довољан успех-ученик повремено прати наставу, повремено доноси прибор и домаћи и
ретко кад је активан на часу, али записује оно што се од њега очекује.

-Добар успех-ученик прати наставу,скоро увек доноси прибор и домаћи, активан је на часу
али не у континуитету;
-Врло добар успех- ученик се труди да редовно извршава своје обавезе, доноси прибор и
домаћи, активан је на часу.
-Одличан успех- ученик редовно извршава своје обавезе, доноси прибор и домаће
задатке,изузетно је активан и мотивисан за рад, показује заинтересованост и жељу за
напредовањем и стицањем знања.

Уколико ученик стиче образовање и васпитање по ИОП-у 1, оцењује се на основу
ангажовања и степена остварености исхода, уз прилагођавање начина и поступка
оцењивања.
Уколико ученик стиче образовање и васпитање по ИОП-у 2, оцењује се на основу
ангажовања и степена оставрености прилагођених циљева и исхода, који су дефинисани у
персонализованом плану наставе и учења, уз прилагођавање начина и поступка оцењивања.
Документација која прати процес оцењивања: ес-дневник, педагошка свеска, тестови,
контролне вежбе, домаћи задаци, панои, ПП презентације.

