Студијски програми: MP
Врста и ниво студија: Мастер академске студије
Назив предмета: Савремена наставна средства (МP-13)
Наставник (Име, средње слово, презиме): Драгослав Ђ. Херцег
Статус предмета: изборни
Број ЕСПБ: 7
Услов: нема
Циљ предмета
Стицање знања из области примене рачунара и мултимедија у настави, оспособљавање студената
за њихову примену. Савладавање програмских пакета за обраду мултимедијалних садржаја,
рачунарску алгебру и интерактивну математику, Mathematica, GeoGebra.
Исход предмета
Оспособљавање студената за примену мултимедијалних садржаја, програмских пакета Mathematica
и GeoGebra у настави. Повезивање знања са одабраним областима математике, рачунарства и
информатике.
Садржај предмета
Теоријска настава
Упознавање са програмским пакетима Mathematica и GeoGebra. Решавање математичких проблема
помоћу Mathematica-е и GeoGebra-e. Припрема задатака и тестова помоћу рачунара. Визуелизација
математике. Припрема математичких текстова, графика и презентација математичких садржаја
помоћу софтверских пакета. Вођење школске евиденције помоћу рачунара (програми за табеларне
прорачуне и базе података). Креирање и постављање мултимедијалних наставних садржаја на Web
и на сервисе за размену материјала.
Практична настава
Решавање задатака и проблема уз помоћ рачунара и програмских пакета Mathematиca и GeoGebra.
Креирање математичких текстова, презентација и мултимедијалних садржаја.
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Остали часови
Број часова активне наставе
0
Предавања: Вежбе: Други облици наставе:
Студијски истраживачки
2
2
0
рад: 0
Методе извођења наставе
Теоријска предавања уз примере на рачунару. Практичне вежбе и колоквијуми у рачунарској
лабораторији. На завршном испиту се презентује теоријско и практично знање.
Оцена знања (максимални број поена 100)
Предиспитне обавезе
поена
Завршни испит
поена
Колоквијуми
50
усмени испит
50

