Табела 5.2. Спецификација предмета
Студијски програм/студијски програми: ОБРАЗОВАЊЕ СТРУКОВНИХ ВАСПИТАЧА ЗА
РАД У ПРЕДШКОЛСКИМ УСТАНОВАМА
Врста и ниво студија: СТРУКОВНЕ СТУДИЈЕ ПРВОГ СТЕПЕНА
Назив предмета: ПРИМЕНА РАЧУНАРА У ВРТИЋИМА И АВ СРЕДСТВА
Наставник (Презиме, средње слово, име): Др ЛАЗАР В. СТОШИЋ
Статус предмета: ОБАВЕЗАН, VI СЕМЕСТАР
Број ЕСПБ: 2
Услов:
Циљ предмета
Оспособљавање студената – будућих васпитача за примену рачунара у реализацији свакодневних
активности у предшколским установама као и овладавање практичним руковањем основним
техничким средствима и системима у организацији активности деце предшколског узраста.
Исход предмета
Студенти ће бити оспособљени за примену рачунара, АВ и техничких средства у реализацији
свакодневних активности у предшколским установама и свакодневном животу и раду.
Садржај предмета
Теоријска настава
Примена апликативног софтвера: Word, Excel, Paint, Power Point, Израда апликација које
олакшавају учење у предшколској доби (електронске бојанке, цртанке...), Примена одговарајућих
образовних софтвера који подстичу интелектуални развој деце предшколског узраста, Примена
рачунара у области комуникације рачунара – Интернет, Израда мултимедијалне презентације за
реализацију неке активности у предшколској установи), Избори знања и активности, Структура
информације током игре у активности деце, Развој и класификација средстава за организацију игре
и активности, Дидактички материјал, Графичка комуникација и категорије графичког система.
Практична настава:Вежбе, Други облици наставе, Студијски истраживачки рад
Вежбе се изводе на рачунарима, Израда мултимедијалне презентације или апликације за
реализацију неке активности у предшколској установи, Руковање техничким средствима и израда
дидактичког материјала и других средстава за организацију игре и активности деце у
предшколској установи, Израда дидактичког материјала из других средстава.
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Остали
Број часова активне наставе
часови
Предавања:
Вежбе:
Други облици наставе:
Студијски
истраживачки рад:
1
2
Методе извођења наставе
Монолошко-дијалошка метода, теккстовно-графичка метода, демонстрационо-илустрациона метода,
лабораторијско-експериментална метода и практичан рад студената

Оцена знања (максимални број поена 100)
Предиспитне обавезе
Поена
Завршни испит
активност у току предавања
0-10
писмени испит
активност у току вежби
0-10
усмени испт
колоквијум-и
0-20
..........
семинар-и
0-20
остало
0-10

Поена
0-30

