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

1.  Наслов на наставниот 
предмет  

Технологијата во наставата по германски јазик   

2.  Код  4FF204712  

3.  Студиска програма  Германски јазик и книжевност  

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

Филолошки факултет  

5.  Степен (прв, втор, трет 
циклус)  

втор  

6.  Академска година / 
семестар  

2012/2013  

1 семестар  

7.  Број на ЕКТС 
кредити  

4  

8.  Наставник  Доц. д-р Валентина Илиева  

9.  Предуслови за 
запишување на предметот  

  

10.  Цели на предметната програма (компетенции):   
Студентите ќе ги запознаат помошните програми за изведување на настава, 
онлајн платформата Моодле и најновите дигитални софтвери за изучување на 
германскиот јазик  

11.  Содржина на предметната програма:   
Помошни програми NetSupportSchool и eTalc, нивна примена и опции, онлајн 
платформата Моодле и најновите дигитални софтвери, кои ги опфаќаат сите 
четири јазични компетенци.  

12.  Методи на учење: предавање, презентации, примена на помошните програми за 
изведување на настава, онлајн работа со студентите, изработка и презентација на 
изработени проекти преку онлајн програмите и алатките. Симулација на час со 
компјутери.  

13.  Вкупен расположив фонд на време  156  

14.  Распределба на расположивото 
време  

2+2+1  

15.  Форми на наставните 
активности  

15.1.  Предавања- теоретска 
настава  

2  

15.2.  Вежби (лабораториски, 
аудиториски), семинари, 
тимска работа  

2  

16.  Други форми на активности  16.1.  Проектни задачи      

16.2.  Самостојни задачи   1  

16.3.  Домашно учење     



17.  Начин на оценување   

17.1.  Тестови   30 поени  

17.2.  Семинарска работа/ проект ( презентација:  

писмена и усна)  

 50 поени  

17.3.  Активност и учество   20 поени  

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  

80% присуство од наставата   

20.  Јазик на кој се изведува 
наставата  

Германски  јазик   

21.  Метод на следење на 
квалитетот на наставата  

Самоевалуација   

 

22.  
      

Литература     

22.1.  

Задолжителна литература     

Ред. 
број  

Автор  Наслов  Издавач  Година  

1.  http://italc.sourceforge 
.net/home.php  

iTALC 
(Intelligent  
Teaching 
And  
Learning 
with  
Computers)  

    

2.  http://www.netsupport 
school.com/DE/index. 
asp  
  

NetSupport 
School  

    

3.  http://docs.moodle.org 

/19/de/Hauptseite  

  

Моодле      

22.2.  Дополнителна литература     



Ред. 
број  

Автор  Наслов  Издавач   Година  

1.  https://www.phfreiburg.de/fileadmin/d        

 

 

 ateien/imb/HPLernsoft 
ware/Links.htm  

   

2.          

3.          

 

 


