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Предавања Вежбе ДОН Студијски истраживачки рад Остали часови

2 2
Методе
извођења
наставе

поена Завршни испит поена

10 писмени испит 30
10 усмени испит 20
20
10

Основне академске студије
Савремене методе у настави

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

Предавања: предавања и дискусије уз коришћење мултимедијалних садржаја; студије случаја.
Вежбе: практични рад са алатима за е-учење, рад на пројектима; асистент пружа сву потребну
помоћ студентима.

Литература
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Број часова активне наставе недељно током семестра/триместра/године

W. Richardson, "Blogs, Wikis, Podcasts, and Other Powerful Web Tools for Classrooms", Corwin Press, 2006.
Danimir Mandić, Miroslava Ristić, Praktikum iz obrazovne tehnologije, Beograd : Mediagraf, 2006.

Немачки језик и књижевност

Предиспитне обавезе
Оцена знања (максимални број поена 100)

Број ЕСПБ

Након успешног завршетка овог предмета студенти ће бити у могућности да: разумеју и примене
најпопуларније комерцијалне и бесплатне алате, у циљу успешног креирања различитих решења за е-учење;
идентификују низ сервиса неоподних за пројекте е-учења и развију критеријуме за избор најпогоднијег
производа; ефикасно рукују садржајем, курсевима и корисницима, као и да ефикасно руководе сопственим
учењем и усавршавањем.

Практичан рад са изабраним алатима за е-учење. Пројектни задатак уз примену изабраних алата
и технологија. Дискусија и евалуација одабраних научних радова.

У овом предмету студенти ће стећи знања и искуства неопходна за избор и рад са алатима и технологијама за развој
курсева е-учења, као и способност описа и анализе елемената електронског учења на које се могу применити различити
алати и технологије, као  што су испорука, администрирање, подршка ученику или креирање градива. У току курса,
студенти ће активно радити са различитим алатима укључујући и традиционалне алате за креирање курсева, као и Веб 2.0
алате за колаборацију и размену.

Садржај предмета
Основни концепти и принципи технологија и алата за е-учење. Врсте електронског учења и потребних
технологија. Категорије алата: нивои и задаци. Преглед и опис продукцијских алата за креирање, хостовање,
испоруку и управљање различитим решењима за е-учење. Алати за приступ и понуду електронских курсева.
Алати за креирање садржаја електронских курсева. Комуникацијски и колаборативни алати. Преглед и опис
персоналних алата намењених за управљање сопственим процесом учења и продуктивности. Алати за
рапидни развој електронских курсева. Успешне стратегије избора технологије и критеријуми за избор алата.
Усаглашеност и подржавање стандарда е-учења. Трендови у технологијама, учењу и развоју алата.


