
Мишљење ментора о увођењу у посао наставника хемије Марине Ботуњац 
 
 

Ментор Дејан Бошковић је у току школске 2006/2007. и 2007/2008. године 
пратио рад наставника хемије Марине Ботуњац.  
 У оквиру менторског рада Марина Ботуњац је одслушала 12 часова редовне 
наставе свог ментора, а Дејан Бошковић је поред 12 часова редовне наставе, пратио 
рад Марине Ботуњац у вези са друштвено-корисним радом, допунском и додатном 
наставом, радом у оквиру стручног већа, часовима одељењске заједнице, као и са  
консултацијама са родитељима. Такође, прегледао је и релевантну педагошку 
документацију. 
 Све активности су коректно евидентиране у посебну свеску, а укратко би 
утисци са посета тих активности били следећи:  

 Припреме за сваки час постоје и садрже све неопходне елементе. 
Предвиђени часови прате годишње и месечне планове, које је Марина 
урадила пре почетка године. Сви часови се ревносно евидентирају у 
педагошкој документацији. 

 Наставне методе и облици рада су разноврсни и адекватни за сваки час. 
 Наставна средства су максимално коришћена, на часовима се раде 

огледи, како демонстрациони, тако и самостално или групно од стране 
ученика.  

 Марина Ботуњац јасно структуира час, уноси проблемске задатке, 
предаје јасно, мотивисано и успева да пренесе своју заинтересованост и 
љубав према науци на ученике. Њени часови су иновативни и често 
уноси духовитост, што се ученицима јако допада. Врло су активни на 
њеним часовима, не устручавајући се да дају одговоре и постављају 
питања. Однос који је изградила са ученицима је добар, пун поверења и 
са међусобним уважавањем.  

 Све остале активности у вези са ангажовањем у стручном већу, 
активностима у вези са старешинством, као и свим видовима додатне 
наставе се редовно спроводе и дају изузетне резултате. 

Мишљење ментора је да је Марина Ботуњац испунила све услове да може да 
одржи час у школи као део испита за лиценцу за наставнике.  
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