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I циклус студија 

Студијски  
програм: 

Хемија 
Наставни смјер  

 
Назив предмета Методика наставе хемије 2 

Шифра предмета Статус 

предмета Семестар Фонд часова Број ECTS бодова 

СПХН168МНХ2 обавезан VIII 2 + 4 6 
Наставници Проф.др Живко Саничанин 
 
Условљеност другим предметима: Облик условљености 
Методика наставе хемије 1         одслушана 
Циљеви изучавања предмета: 
Да студенти науче да припреме наставни час и да га реализују уз употребу адекватних наставних 
метода, адекватних наставних средстава и адекватних наставних облика рада. Да науче како се 

наставно градиво утврђује, понавља, како се врши провјера знања и како се оцјењује ученичко 

знање. 
Исходи учења (стечена знања):  
Да студенти знају да направе годишњи план и програм рада, да знају да направе писмену 

припрему за одржавање часа, да знају да реализују све облике наставног часа и да знају да 

провјеравају знање ученика и да га вреднују одговарајућом оцјеном.  
Садржај предмета: 
1. Вођење класичне и паметне табле 
2. Мјере предострожности рада у лабораторији 
3. Незгоде у лабораторији 
4. Припрема наставника за почетак школске године 
5. Припремање наставног плана и програма рада 
6. Израда писмене припреме за одржаванје школског часа из хемије 
7. Држање испитног часа 
Методе наставе и савладавање градива: 
Усмено предавање, семинари, вјежбе и практично држање наставног часа. 

Литература: 
Радивој Николајевић, Методика наставе хемије, Завод за издавање уџбеника и наставнихсредстава, 
Београд, 1999. 
Облици провјере знања и оцјењивања: 
Активност 10 бодова, два теста по 15 бодова и практично држање наставног часа 60 бодова. 

Оцјењивање ће се вршити на слиједећи начин: 51 до 60 бод оцјена довољан,  61 до 70 бодова 
оцјена добар, 71 до 80 бодова оцјена врло добар, 81 до 90 бодова оцјена одличан и 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 



 


