
Студијски програм : Васпитач деце предшколског узраста 

Назив предмета: Васпитач у дигиталном окружењу 

Наставник/наставници:  Др Гордана Степић 

Статус предмета: Изборни 

Број ЕСПБ: 5 

Услов: Уписан семестар 

Циљ предмета 

Развијање културе употребе дигиталних технологија у професионалној пракси васпитача.  

Развој дигиталних компетенција у функцији реализације професионалне улоге васпитача кроз четири подручја: подручје непосредног рада са децом, подручје 

развијања реалног програма, подручје професионалног развоја и подручје професионалног јавног деловања. 

Исход предмета  

Студент зна место, улогу и значај интегрисања дигиталних технологија у сва четири подручја рада васпитача.  

Студент уме да: процени квалитет, поузданост и употребљивост информација; примењује дигиталне технологије у непосредном васпитно-образовном раду; 

користи дигиталне технологије у планирању активности и конципирању потребних материјала, у посматрању, вредновању и документовању; користи дигиталне 
технологије за рад са подацима; контролише  опасности дигиталних технологија; код деце и родитеља развија свест и навике за њихову адекватну употребу; 

примењује дигиталне технологије за размену информација са породицом, колегама, сарадницима, локалном заједницом и осталим заинтересованим лицима и  

институцијама и користи дигиталне технологије за стручно усавршавање и професионално јавно деловање. 

Садржај предмета 

Теоријска настава 

Дигитално окружење – основни појмови и терминолошке одреднице; Дигитална компетенција у Стандардима компетенција за професију васпитача и његовог 

професионалног развоја; Креирање окружења за коришћење дигиталних технологија у професионалној пракси; Претраживање интернета; Рад студената на 

пројекту у дигиталном окружењу; Дигиталне технологије у функцији размене информација са породицом, колегама, локалном заједницом; Непосредни васпитно-

образовни рад са децом уз подршку дигиталних технологија; Планирање уз подршку дигиталних технологија; Заједничко развијање програма уз подршку 

дигиталних технологија; Праћење, документовање и вредновање уз подршку дигиталних технологија; Професионални развој васпитача уз подршку дигиталних 

технологија; Професионално јавно деловање уз подршку дигиталних технологија; Ограничења и недостаци примене дигиталних технологија у професионалној 

пракси; Безбедност деце на интернету; Изазови  родитељства у дигиталном окружењу. 

Практична настава  

Извори сазнања у дигиталном окружењу; Решавање проблема у веб-окружењу; Дигитални алати за сарадњу и комуникацију; Дигитални алати за креирање 

презентација; Дигитални алати за креирање и обраду, фотографија, видео и аудио садржаја; Дигитални алати за креирање дидактичких игара, квизова, упитника; 

Дигитални алати за креирање интерактивних књига; Рад на пројекту; Примена дигиталних алата у планирању; Примена дигиталних алата у развијању програма; 
Примена дигиталних алата у посматрању, вредновању и документовању; Примена дигиталних алата у подручју истраживања праксе; Коришћење дигиталних алата 

у стручном усавршавању; Коришћење дигиталних алата у функцији промовисања предшколског васпитања и професије васпитача; Ризици у дигиталном окружењу. 
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Број часова  активне наставе Теоријска настава: 15 Практична настава: 30 

Методе извођења наставе 

Академско излагање, метода разговора, метода демострације, истраживачка метода,  интерактивно (кооперативно) учење. Практичан рад у рачунарској учионици.  

Оцена  знања (максимални број поена 100) 

Предиспитне обавезе 
поена 

 
Завршни испит  поена 

активност у току предавања 5 писмени испит  

практична настава 25 усмени испит 30 

колоквијум-и / презентација пројекта 10 

семинар-и /   

рад на пројекту 30   

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

*максимална дужна 2 странице А4 формата 

 


