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I циклус студија 

Студијски  
програм: 

Хемија 
Наставни смјер  

 
Назив предмета Методика наставе хемије 1 

Шифра предмета Статус 

предмета Семестар Фонд часова Број ECTS бодова 

СПХН167МНХ1 обавезан VII 2 + 3 6 
Наставници Проф.др Живко Саничанин 
 
Условљеност другим предметима: Облик условљености 
Психологија, Педагогија одслушани 
Циљеви изучавања предмета:  
Да студенти упознају  циљеве наставе хемије у основној и средњој школи, да знају компентенције 

наставника, да упознају основне методе рада, основна наставна средства, облике рада и  и начине 

провјеравања и оцјењивања. 
Исходи учења (стечена знања):  
Да студенти знају која им је улога при извођењу наставе хемије, да знају да користе адекватне 

методе и наставна средства при реализацији наставних садржаја, да знају да изаберу и користе 
одговарајући облик рада и да знају да провјеравају и адекватно вреднују испољено знање ученика. 
Садржај предмета: 
1. Циљеви и задаци наставе хемије у основној и средњој школи 
2. Наставне методе у хемији 
3. Наставна средства у хемији 
4. Наставни облици рада у хемији 
5. Врсте наставе хемије 
6. Типологија и артикулација наставног часа хемије 
7. Провјеравање знања ученика у настави хемије и 
8. Оцјењивање ученика у настави хемије 
Методе наставе и савладавање градива: 
 Предавања, семинари, вјежбе и хоспитовање. 
Литература:  
Радивој Николајевић, Методика наставе хемије, Завод за издавање уџбеника и наставних 

средстава, Београд, 1999. 
Облици провјере знања и оцјењивања: 
Активност 10 бодова, два теста у току наставе по 15 бодова и завршни испит 60 бодова. Оцјена ће 

се изводити на слиједећи начин: од 51 до 60 бодова оцјена довољан, од 61 до 70 бодова оцјена 

добар, од 71 до 80 бодова оцјена врло добар, од 81 до 90 бодова оцјена одличан и од 91 до 100 

бодова оцјена изузетан. 
Активност: 10 Тестови: 30 
  Завршни испит: 60 
Посебна назнака за предмет: 
 
Име и презиме наставника који је припремио податке: Проф. др Живко Саничанин 
 


