УНИВЕРЗИТЕТ У ИСТОЧНОМ САРАЈЕВУ
Филозофски факултет Пале
Студијски програм: Педагогија
I циклус студија
Пун назив предмета
Катедра

IV година студија

ОБРАЗОВНА ТЕХНОЛОГИЈА
Катедра за рачунарске науке и системе – Филозофски факултет Пале

Шифра предмета

Статус предмета

ПД 7-7/2
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др Данимир Мандић, редовни професор
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21
1,4
укупно наставно оптерећење (у сатима, семестрално)
укупно студентско оптерећење (у сатима, семестрално)
30 h
42 h
Укупно оптерећење предмета (наставно + студентско):
72h семестрално
1. Да омогући студентима стицање теоријских и практичних знања из наставне технологије,
примјене дидактичких медија у настави посебно информационо-комуникационих и електронских
медија.
Исходи учења
2. Да оспособи студенте у изради одговарајућих дидактичких материјала (дидактичког софтвера) за
примјену појединих врста наставе (програмиране, проблемске, наставе путем открића) као и
примјену дидактичких електронских медија у праћењу и вредновању рада ученика у настави.
Условљеност
Нема услова за слушање предмета.
Наставне методе Предавања, вјежбе, консултације, самостални истраживачки рад.
1. Појам образовне технологије.Различита схватања образовне технологије
2. Однос образовне технологије и дидактике.Историјски развој образовне техн. и медијске дидакт.
3. Врсте наставних технологија.Технологија усмене ријечи.Технологија писане ријечи
4. Технологија организованог посматрања. Манипулацијска и оперативна технологија
5. Аудиовизуелна технологија. Компјутерска наставна технологија
6. Мултимедијска наставна технологија. Нова информациона технологија
7. Појам и класификација дидактичких медија. Визуелни медији.Текстуални медији. Аудитивни
медији. Аудиовизуелни медији. Мултимедијалност у настави
Садржај
8. Традиционални и електронски наставни објекти.Појам наставних објеката
предмета по
9. Универзалне и специјализоване учионице. Дидактичке ЦД вриједности специјализованих
седмицама
учионица
10. Електронске учионице
11. Интерактивне мултимедијалне (виртуелне) учионице (интерактивни видео дискови,
интерактивни видео ЦД ром, вишедјелни мултимедијални клизећи пано)
12. Мултимедијалне учионице за стране језике
13. Комуникационе аудиолиније у мултимедијалним учионицама
14. Настава и учење преко електронске мреже и електронских медија
15. Учење преко електронске мреже.Коришћење алата за претраживање
Обавезна литература
Аутор/ и
Назив публикације, издавач
Година
Странице (од-до)
Бранковић, Д., Мандић, Д.
Методика информатичког образовања. Бања Лука
2003.
Дидактичко-информатичке иновације у образовању.
Мандић, Д.
2003.
Београд
Мандић, Д. П., Мандић, П. Д.
Образовна информациона технологија. Београд
1996.
Вилотијевић, М.
Дидактика III дио. Београд
1999.
Часопис образовна технологија. Београд
Фонд часова/ наставно оптерећење
(седмично)

Индивидуално оптерећење студента (у
сатима семестрално)

Аутор/ и

Обавезе, облици
провјере знања и
оцјењивање

Web страница
Датум овјере

Часопис иновације у настави. Београд, WEB
ресурси (Educom Review, Amazon.com)
Допунска литература
Назив публикације, издавач

Година

Врста евалуације рада студента
Предиспитне обавезе
присуство предавањима/ вјежбама
позитивно оцјењен сем. рад/ пројекат/ есеј
активно учешће на предавањима
тест/ колоквијум
рад у лабораторији/ лаб. вјежбе
практични рад
Завршни испит
завршни испит (усмени/ писмени)
УКУПНО

Странице (од-до)
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