
Прилог бр.3 Предметна програма од прв, втор и трет циклус на студии 

1. Наслов на наставниот предмет ИКТ во наставата по математика 

2. Код 2FI141712 

3. Студиска програма Математика - наставна 

4. Организатор на студиската 
програма (единица, односно 
институт, катедра, оддел) 

Факултет за информатика 

Катедра за математика и статистика 

5. Степен (прв, втор, трет циклус) Прв циклус на студии 

6. Академска година / семестар четврта/ VIII 7. Број на ЕКТС 
кредити 
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8. Наставник Проф. Д-р Зоран Трифунов 

9. Предуслови за запишување на 
предметот 

Заверен VII и запишан VIII семестар  

10. Цели на предметната програма (компетенции):  

Се очекува студентите  да ги научат предвидените содржини, да научат да го користат 
интернетот како и да научат да го применуваат како наставно помагало. 

11. Содржина на предметната програма:  

Поим и сфаќања за образовната технологија.Современи определби на образовната 
технологија.Појава и развој на образовната технологија.Видови образовна 
технологија.Апликативни димензии на образовната технологија (образовната 
технологија во релација со : наставникот-воспитувач, ученикот, наставната 
содржина).Функција и смисла на примена на образовните медии. Текстуални медии. 
Аудитивни медии.Визуелна образовна технологија. Аудиовизуелни медии.Новата 
информатичка технологија и нејзината примена во воспитно-образовната 
работа.Примена на компјутерот во воспитно-образовната работа.Примена на 
интернетот. Образование на далечина.Мултимедијалност. Креирање на мултимедијални 
презентации.Видови технологии на учење и поучување (проблемска, програмирана, 
тимска, индивидуализирана, интегрирана, менторска). 

12. Методи на учење: Предавања, вежби, изработка на семинарски труд, практична 
настава 

13. Вкупен расположив фонд на време 6 ЕКТС х 30 часа = 180 часа 

14. Распределба на расположивото време 30+30+30+30+60 = 180 часа (2+2+1)  

15. Форми на наставните активности 15.1 Предавања- теоретска 
настава 

(15 недели х 2 часа = 30 
часа) 

30 часа 

15.2 Вежби (лабораториски, 
аудиториски), семинари, 
теренска и тимска работа 

30 часа 



(15 недели х 2 часа = 30 
часа) 

16. Други форми на активности 16.1 Проектни задачи  30 часа 

16.2 Самостојни задачи 30 часа 

16.3 Домашно учење 60 часа 

17. Начин на оценување 

17.1 Тестови 70 бодови 

17.2 Индивидуална работа/ проект ( презентација: писмена и усна) 10 бодови 

17.3 Активност и учество 20 бодови 

18. Kритериуми за оценување (бодови/ оценка) до 50 бода 5 (пет) (F) 

од 51 до 60 бода 6 (шест) (E) 

од 61 до 70 бода 7 (седум) (D) 

од 71 до 80 бода 8 (осум) (C) 

од 81 до 90 бода 9 (девет) (B) 

од 91 до 100 бода 10 (десет) (A) 

19. Услов за потпис и полагање на завршен испит Освени 42 бодови од два 
колоквиуми, изработена 
семинарска работа и редовност на 
предавања и вежби 

20. Јазик на кој се изведува наставата македонски 

21. Метод на следење на квалитетот на наставата Самоевалуација, периодични 
тестови 

22. 

     

Литература 

22.1. 

Задолжителна Литература 

Ред. 
број 

Автор Наслов Издавач Година 

1. Vučenov, N.  Koraci ka savremenoj 
nastavi, učenju i 
udžbeniku 

Zavod za 
udžbenike i 
nastavna 
sredstva 

1988 

2. Danilović,M. Savremena obrazovna 
tehnologija (uvod u 
teorijske osnove) 

Institut za 
pedagoška 
istraživanja 

1996 

3. Geber,I. Audiovizualna tehnika u 
nastavi 

Školska 
kjniga 

1972 

22.2. Дополнителна Литература 



Ред. 
број 

Автор Наслов Издавач Година 

1. Грчева, С Основни информатички 
технологии во 
наставата 

Педагошки 
факултет 

2006 

2. Кларин,М.В Педагошката 
технологија во 
наставниот 
процес(превод од руски 
јазик) 

Педагошки 
завод на 
Македонија 

1995 

3.     

 


