
 

Студијски програм: Дипломирани професор биологије 

Врста и ниво студија: Основне академске студије 

Назив предмета: Методика наставе биологије 1 

Шифра предмета: ОПБ002 

Наставник: др Томка Миљановић 

Статус предмета: обавезни  

Број ЕСПБ: 5 

Услов: нема 

Циљ предмета је да оспособи студенте за самостално извођење наставе биологије у основној школи засноване на 

принципима савременог образовања, унапређивање квалитета и ефикасности наставе биологије иновирањем 

организације наставе, наставних метода, степена партиципације ученика и начина комуникације са ученицима и 

нов приступ вредновању рада ученика у настави биологије. 

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

иновирају и изводе наставу биологије у основној школи према захтевима савременог образовања. 

Садржај предмета 

Теоријска настава: Предмет методике наставе биологије. Циљ, задаци и садржај биолошког образовања и 

васпитања. Структура и садржај наставе биологије. Развој система биолошких представа и појмова. Допринос 

биологије свестраном развоју личности ученика. Специфичности примене дидактичких принципа у настави 

биологије. Методе рада у настави биологије. Облици, врсте и организација наставног рада. Основне и посебне 

врсте наставе. Извођење образовно-васпитног процеса биологије. Наставни час као основна организациона 

јединица наставног рада. Домаћи и школски задаци у настави биологије. Вредновање рада ученика из биологије. 

Наставни објекти, опрема и наставна средства за наставу биологије. Ваннаставне активности ученика из 

биологије. Припремање наставника за наставу биологије. Усавршавање и професионални развој наставника 

биологије.  

Практична настава: Вежбе у целини прате предавања према наведеним темама. 

Литература: 

1. Ждерић, М., Миљановић, Т. (2001): Методика наставе биологије, ПМФ, Институт за биологију, Нови Сад. 

2. Миљановић, Т., Ждерић, М. (2001): Дидактичко-методички примери из Методике наставе биологије, ПМФ, 

Институт за биологију, Нови Сад. 

3. Важећи програми, уџбеници и радне свеске из биологије за основну школу (од 5. до 8. разреда). 

Број часова активне наставе 

Предавања: 3 Вежбе: 3 
Други облици 

наставе: –  

Студијски 

истраживачки рад: – 
Остали часови: – 

Методе извођења наставе. Интерактивна настава 

Оцена знања 

Предиспитне обавезе поена  Завршни испит  поена 

активност у току предавања 10 писмени испит   

практична настава  усмени испит 70 

колоквијум-и 20   

семинар-и    

 

 

 


