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Услов: 

Циљ предмета је да оспособи студенте за самостално извођење наставе биологије средњим стручним школама и 

гимназији. Циљ је такође, унапређивање квалитета и ефикасности наставе биологије средњим стручним школама 

и гимназији (мењањем и иновирањем организације наставе, наставних метода, степена партиципације ученика у 

настави биологије и начина комуникације са ученицима), индивидуализовање захтева наставе биологије и нов 

приступ вредновању рада ученика у настави биологије. 

Исход предмета. Стицање знања и способности студената да: планирају, програмираују, модерно организују, 

иновирају и изводе наставу биологије у средњим стручним школама и гимназији према захтевима савременог 

образовања. 

Садржај предмета 

Теоријска настава: –  

Практична настава: Упознавање са организацијом и радом средње стручне школе или гимназије у којој је 

студент на школској пракси. Присуство часовима биологије које изводи наставник ментор. Припрема и извођење 

часова биологије у одељењима од I до IV разреда средње стручне школе или гимназије (под менторством) 

применом различитих облика и метода рада. Припрема и извођење часова биологије активном наставом. 
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Број часова активне наставе 

Предавања: 0 Вежбе: 0 
Други облици 

наставе: 5 

Студијски 

истраживачки рад: – 
Остали часови: – 

Методе извођења наставе. Интерактивна настава 

Оцена знања (максимални број поена 100) 

Предиспитне обавезе поена Завршни испит  поена 

активност у току предавања  писмени испит 50 

практична настава 40 усмени испит 10 

колоквијум-и    

семинар-и    

 

 

 


