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Предмет: ИНФОРМАТИКА У ОБРАЗОВАЊУ 

 

Студијски програм: ОАС Учитељ                                                                                         

Семестар: Пролећни 

Година студија:  Трећа                                                                                                                             

Школска година: 2019/2020.                                                                                     

Наставник: Доц. др Верица Милутиновић 

Сарадник: Асс. Сузана Ђорђевић  

 

Упутства за реализацију онлајн наставе 

 

За учење користити литературу која је наведена на почетку семестра. 

Сва упутства о задужењима на предавањима и вежбама налазиће се на линку: 

http://informatikauobrazovanju2020.pbworks.com.  

За додатне информације, консултације и Live Video отворена је група на 

Facebook страни https://www.facebook.com/groups/informatikauobrazovanju/. 

Студенти ће сваке недеље у терминима предавања и вежби добијати наставне 

материјале и задужења на поменутој адреси.  

Студенти могу креирати сосптвене налоге и послати захтев како би сваком 

појединачно био одобрен приступ викију, поред већ расположивих налога датих на 

почетку семестра. 

Предавања: 

Студенти ће сваке недеље на предавањима добити задужења да попуне у 

својим практикумима одређену групу питања. Они који се буду јавили наставнику 

мејлом имаће могућност да у паровима или индивидуално креирају Прези 

презентацију или Кахут квиз за проверу знања у вези са актуелном групом питања. 

Важно је да презентација и квиз буду јавног карактера и да студенти пошаљу линк 

наставнику како би материјали на време били објављени на викију. Студенти ће 
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добити одговарајуће бодове у складу са квалитетом израде материјала. До краја 

семестра студенти ће добијати и друга задужења за онлајн рад како би се омогућило 

стицање додатних бодова за активност. 

Вежбе: 

До 1. априла студенти ће се на вежбама упознати са радом у вики платформи 

пи-би-воркс кроз видео туторијале и текстуална упутства.  

Од 1. априла студенти ће примењивати знање стечено на вежбама у следећој 

форми: у групама од троје до петоро студената уређиваће онлајн један пи-би-воркс 

(приватног карактера) на задату тему а у складу са датим упутствима. Сваке недеље 

асистент ће прегледти шта је урађено у групи и давати сугестије шта би требало 

изменити или додати у виду коментара на самом пи-би-ворксу.  

Од 12. маја викији ће постати јавни и студенти ће моћи да оцењују групне 

радове својих колега. 

Од 26. маја  асистент ће оценити и дати коначне бодове свим студентима за 

групни рад у пи-би-ворксу. 

Потребно је пратити на сајту Факултета материјале за наставу, где ће се 

евентуално наћи додатна упутства.  

За све недоумице и контакт са наставником/сарадником користити мејл. За све 

што је неодложно а хитно, обратити се студентима треће године који похађају модул 

из информатике (Милутиновић Владана 2017/0003, Илић Марина 2017/0045,  

Јовановић Вељко 2017/0054, Спасић Јелена 2017/0061,  Ђокић Дарко 2017/0065) и у 

директном су контакту са наставником/сарадником.   

 

Доц. др Верица Милутиновић 

e-mail: verica.milutinovic@pefja.kg.ac.rs  

Асс. Сузана Ђорђевић  

e-mail: suzana.djordjevic@pefja.kg.ac.rs или suzanadj993@gmail.com     
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