A У НИВ
UK
Е
AL

F
TY O B A NJ

Фонд часова
2+3

SI

Методика наставе биологије II
Статус предмета
Семестар
обавезни
VIII
др Нина Јањић, ванр. проф.
Taња Пљеваљчић, асистент

1 9 7 5

R

Назив предмета
Шифра предмета
1Ц13БНС813
Наставник
Сарадник

Биологија
Наставни смјер

U
УЦИ NIV E

Студијски
програм(и):

Т У БА
ИТ Е
Њ
РЗ

АЛ

УНИВЕРЗИТЕТУ У БАЊОЈ ЛУЦИ
ПРИРОДНО- МАТЕМАТИЧКИ ФАКУЛТЕТ
Додипломске академске студије

Број ЕЦТС бодова
4

Условљеност другим предметима:
Облик условљености
Методика наставе биологије I
Положени испити
Циљеви изучавања предмета:
Оспособљавање студената за самостално извођење наставе биологије у основним и средњим школама на
принципима савременог образовања. Циљ је такође, унапређење квалитета и ефикасности наставе биологије кроз
иновирање организације наставе, наставних метода, степен партиципације ученика и начина комуникације са
ученицима те нов приступ вредновању рада ученика.
Исходи учења (стечена зања):
Оспособљавање студената да: изводе наставу биологије у основној и средњим школама према захтијевима
савременог образовања.
Садржај предмета:
Теоријска настава: Облици, врсте и организација наставе биологије. Наставни облици ( фронтални, групни, рад у
паровима, индувидуални, индивидуализовани), основне врсте наставе (редовна, допунска, додатна и изборна
настава) и посебне врсте наставе (тимска, програмирана, проблемска, учење откривањем, настава путем
телевизије, примјена рачунара у настави, биолошке наставне екскурзије). Домаћи и школски задаци, вредновање
рада ученика. Наставни објекат и наставна средства. Припрема наставника за наставу биологије. Ваннаставне
активности ученика биологије. Стручно и дидактичко-методичко усавршавање наставника.
Практична настава: Писање припреме за час. Хоспитовање у школи, анализа часова са хоспитовања. Пробни
часови студената.
Методе наставе и савадавање градива:
Вербално-текстуална, демонстративно-илустративна, практични рад, фронтални, индивидуални и групни рад, рад у
пару
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Важећи програми и уџбеници из биологије за основне и средње школе.
Облици провјере знања и оцјењивања:
Провјере у току наставе
Поена
Завршни испит Поена
Остало
Поена
пробни час
5
практични
20
семинарски
5
2 теста
20
усмени
40
ангажман у настави
10
Посебна назнака за предмет:
Име и презиме наставника који је припремио податке: др Нина Јањић, ванредни професор

