
 

Студијски програм : Струковни васпитач деце у јаслицама 

Назив предмета: Аудио-визуелна средства 

Наставник: др Драган Растовац 

Статус предмета: Обавезни 

Број ЕСПБ: 5 

Услов:Уписан семестар 

Циљ предмета 

Стицање знања и вештина при раду са  класичним и савременим аудио – визуелним средствима. 

Исход предмета  

Поседовање теоријских и практичних знања  за примену дидактичких материјала и средстава у раду са децом 

предшколског узраста. 

Садржај предмета 

Теоријска настава 

Образовна технологија. Средства комуникације. Визуелна дидактичка средства (модели, макете, симулатори, 

играчке). Графичка средства (дидактичке слике, фотографија, блок шеме, хронолошке шеме, линеарни графикони). 

Филм (тон филм, филмски жанрови, филм васпитно образовне намене). Образовни рачунарски софтвер. 

Симулација. Рачунарски програми као помоћ у развоју васпитно образовног рада. Рачунарске игре за најмлађе. 

Предности и мане рачунарских огара. Методе сазнања утемењене на употреби дидактичких средстава (посматрање, 

демострација, оглед, експеримент, игра). Дидактички медији (природни материјали, конструкциони материјали). 

Помоћна техничка средства у васпитно образовно раду (пројекциони апарати). Помоћ деци у коришћењу рачунара.  

 

Практична настава  

Модели (приказ расположивих модела). Филм васпитно образовне намене (научно истраживачки филм, научно 

популарни филм, репродукција филмова). Видео-мултимедијална презентација коришћењем програма Power Point. 

Образовни рачунарски софтвер (демонстрација и дискусија). Симулације (кружење воде у природи и др.). 

Експеримент. Пројекциони апарати (епископ, графоскоп, BIM апарат и др.). Рачунар као универзално наставно 

средство. Рачунарске игре (игре за најмлађе, позитивни и негативни утицаји рачунарских игри, дрилови и 

образовне игре – демонстрација и дискусија). 
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Број часова  активне наставе Теоријска настава:30 Практична настава:15 

Методе извођења наставе 

Предавања, вежбе и дискусија. 

Оцена  знања (максимални број поена 100) 

Предиспитне обавезе поена Завршни испит  поена 

активност у току предавања 10 писмени испит 70 

практична настава  усмени испт  

колоквијум-и  ..........  

семинар-и 20   

Начин провере знања могу бити различити наведено  у табели су само неке опције: (писмени испити, усмени испт, 

презентација пројекта, семинари итд...... 

*максимална дужна 1 страница А4 формата 

 


