
4 Статус предмета (обавезни/изборни) изборни

Услов

Циљ

предмета

Исход

предмета

Теоријска

настава

Практична 

настава 

(вежбе, 

ДОН, 

студијски 

истражива-

чки рад)

1

2

3

4

5

Предавања Вежбе ДОН Студијски истраживачки рад Остали часови

2 1

Методе

извођења

наставе

поена Завршни испит поена

писмени испит

40 усмени испит 30

30

/

Основне струковне студије

Рачунари у васпитно-образовном раду

Студијски програм 

Изборно подручје (модул)

Врста и ниво студија

Назив предмета

Наставник (за предавања)

Наставник/сарадник (за вежбе)

Наставник/сарадник (за ДОН)

активност у току 

предавања

практична настава

колоквијуми

семинари

Предраг Пртљага

Спецификација предмета за књигу предмета

Практичан рад у рачунарској учионици. Израда прилога на блогу Високе школе и/или израда 

семинарског рада и презентације.

Литература

Петар Д. Мандић, Данимир П. Мандић, Образовна информациона технологија,Учитељски 

Број часова активне наставе недељно током семестра/триместра/године

Драган Варагић, Блог основе,  (http://www.draganvaragic.com/weblog/index.php/345/blog-osnove-

Струковни васпитач

положен испит из предмета Информатички практикум

Предиспитне обавезе

Оцена знања (максимални број поена 100)

Број ЕСПБ

Студенти су оспособљени да користе рачунаре као извор информација. Информације из 

литературе и са Интернета студенти су компетентни да уобличе у садржај који ће бити 

презентован путем блога и њему сличних комуникационих база на Интернету. Студенти су 

оспособљени да, уз помоћ рачунара, креирају мултимедијалне садржаје за реализацију 

активности у вртићу.

Студенти коришћењем литературе, Интернета и интерактивних енциклопедија и база знања 

сакупљају материјал за реализацију активности у оквиру методика заступљених на предшколском 

узрасту. Кроз вежбе студенти користе рачунаре у трагању за информацијама, као и техничке 

уређаје неопходне за припрему чланака: скенер, дигитални фото-апарат и мини камере. 

Припремљене материјале студенти уобличавају у прилоге који се  јавно презентују путем блога 

Високе школе и/или slide-show софтвера и видео пројектора.

Кроз вежбе студенти се оспособљавају да користе рачунаре као извор информација, али 

истовремено и да врше дистрибуцију информација путем рачунарских мрежа, пре свега 

Интернета. Коришћењем доступне литературе и Интернет извора студенти припремају прилоге 

на блогу Високе школе.

Садржај предмета


