
5 Статус предмета (обавезни/изборни) обавезни
Услов

Циљ
предмета

Исход
предмета

Теоријска
настава

Практична
настава
(вежбе,

ДОН,
студијски

истражива-
чки рад)

1
2

3

Предавања Вежбе ДОН Студијски истраживачки рад Остали часови

2 2

Методе
извођења
наставе

поена Завршни испит поена

8 писмени испит 30
7 усмени испит 20

15
20

Основне академске студије
Методика наставе информатике

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

Спецификација предмета за књигу предмета

Примењују се вербално-текстуална и илустративно-демонстративна метода, метода израде
самосталних задатака и пројеката.

Литература
Велимир Сотировић, Методика информатике,  2000

Број часова активне наставе недељно током семестра/триместра/године

Драго Бранковић ; Данимир П. Мандић, Методика информатичког образовања са основама информатике,
Бања Лука : Филозофски факултет : Медиаграф, 2003.

Информатика

Испуњене предиспитне обавезе.

Предиспитне обавезе
Оцена знања (максимални број поена 100)

Број ЕСПБ

Од студената се очекује да након одслушаног предмета "Методика информатике" могу: дефинисати
карактеристике Информатике као наставног предмета, дефинисати и описати методе, принципе, и облике
рада у настави информатике, анализирати наставни план и програм, дефинисати типове и специфичне
структуре часова из информатичких предмета, планирати и реализовати часове из информатичких предмета
уз примену рачунарских наставних средстава

На вежбама студенти се упознају са примерима извођења различитих наставних јединица
информатичких предмета у основној и средњој школи. Студенти се припремају и за извођење
стручно методичке праксе из информатике која се одвија у основној и средњој школи.

Усвајање методичког знања и изградње комплетне професионалне оријентације професора наставе информатике. Упознавање студената
са циљевима и исходима информатичког образовања у средњим школама; са условима за реализацију информатичког образовања; са
методама и облицима рада  у настави информатике. Стицање потребних вештина у раду са ученицима; вештина за квалитетно
припремање, извођење и процењивање наставе информатичких предмета у средњој школи, оспособљавање за креативан приступ у
настави информатике;

Садржај предмета
Методика и нформатике и њен положај унутар педагогије. Карактеристике информатике као
науке и наставног предмета. Наставне методе. Методе развијања креативности, проблемска
настава у информатици. Увођење хипермедије у наставу. Методика рада са рачунарем.
Дидактички принципи наставе информатике.  Оспособљавање студената за конфигурисање и
одржавање информатичких кабинета у школи. Наставни програми. Час као облик наставе.
Припремање наставе. Наставна средства у настави информатике. Тестирање и евалуације
знања. Вођење администрације.


