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информатичар, Филозофски факултет Универзитет у Новом Саду 

Општи 

циљеви 

Примена образовних технологија у модерном систему 

образовања као вид унапређивања наставничких компетенција из 

српског језика, књижевности и културе изражавања. 

Специфични 

циљеви 

Употреба компјутера у процесу стицања знања као вид 

ученичког самообразовања, развијања критичког мишљења и 

решавања проблема, уједно и могућност учења на даљину у 

основној и средњој школи и креирање ефикасних програма у 

вези са стилогеним средствима; Употреба линеарног и 

разгранатог модела софтвера за успешно учење наставних тема 

из граматике српскога језика и афирмација примене 

програмиране наставе у процесу учења морфологије српског 

језика; Примена „Прези" презентације и мултимедијалне наставе 

на примерима из књижевности; Развијање компјутерских 

вештина за рад са корисним Web алатима у настави за 

ефикасније усвајања знања ученика. 

Теме 

програма 

Програми за самообуку ученика у електронској форми на 

примеру стилогених средстава; Програмирана настава и примена 

образовног рачунарског софтвера у настави граматике српског 

језика; Мултимедијалност у „Прези“ презентацији у настави 

српске књижевности; Кораци у постављању „Презија“ и 

елементи Web алата 2.0. 

Циљна 

група 

наставник предметне наставе – основна школа, наставник 

предметне наставе – гимназија, наставник општеобразовних 

предмета – средња стручна школа , наставник у школи за 

образовање одраслих, наставник општеобразовних предмета – у 

средњој уметничкој школи (музичке, балетске, ликовне) 

Број 

учесника 
30 

Трајање један дан (8 бодова) 

Електронски Не 

Цена Цена по учеснику је 2 500,00 динара. Спецификација цене по 

учеснику: Средства за режијске трошкове факултета 15% (375,00 

дин.); Средства за Центар за усавршавање наставника 10% 

(250,00 дин.), Средства за материјалне трошкове (радни 

материјал, репро и потрошни материјал) 20% (500,00 дин); 

Трошкови накнаде за реализаторе програма 35% (875,00 дин.), 

Трошкови за освежење учесника 20% (500,00 дин.) 
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Додатне информације могу се добити на телефоне: 011 /206 80 32, 011 /206 80 33, 011 /206 80 35 и 011 /206 80 61 

 


