Студијски програм/студијски програми: Учитељ
Врста и ниво студија: Основне академске студије
Назив предмета: Дигитална писменост
Наставник (Име, средње слово, презиме): Верица Р. Милутиновић
Статус предмета: Изборни
Број ЕСПБ: 5
Услов: /
Циљ предмета
Развијање ставова одговорне комуникације и сарадње у дигиталном окружењу.
Развијање критичког мишљења. Развијање свести о опасностима и ризицима при коришћењу интернета
Оспособљавање за одговорну примену препорука заштите здравља, безбедности, личне и приватности других у
свакодневном раду у дигиталном окружењу
Исход предмета
Студент уме да користи различите врсте технологије на сигуран, етички, одговоран и безбедан начин, водећи рачуна о онлајн
идентитету и приватности;
Студент користи технологију одговорно, води бригу о приватности личних информација, о ауторским правима и лиценцама
за дељење садржаја.
Студент препознаје непримерени садржај и/или нежељене контакте и зна како да заштити себе и друге од њих. Студент уме
да разликује пожељно од непожељног понашања деце на интернету и реагује исправно.
Студент препознаје ризик зависности од технологије, уме рационално да управља временом које проводи на интернету и
адекватно процењује квалитет дигиталних садржаја.
Студент зна како активно да учествује у спречавању електронског насиља и непримерене употребе ИКТ-а.
Садржај предмета
Теоријска настава
Безбедност на Интернету. Рачунарски вирус. Тројански коњ. Backdoor. Spyware. Phishing. Pharming. Заштитни зид.
Антивирусни софтвер. Криптографија. Превентивне мере заштите.
Етика у дигиталном свету. Софтверска пиратерија. Пиратерија дигиталних садржаја. Ауторска права и симболи који
представљају лиценцу.
Опасности и ризици од социјалних мрежа и интернета. Груминг, секстинг, сајбер малтретирање, трафикинг и други видови
електронског насиља у виртуелном свету. Приватност и безбедност на интернету. Заштита деце на интернету.
Родитељска контрола понашања деце на интернету и социјалним мрежама.
Поступци и правила за безбедно понашање и представљање на мрежи. Законске регулативе. Заштита здравља.
Практична настава Вежбе, Други облици наставе, Студијски истраживачки рад
Рад са програмима за филтрирање и надгледање. Програми за ограничавање доступности садржаја.
Литература
1. http://kliknibezbedno.rs/files/materijali/ITC%20-%20Tagged%20Manual%202013.pdf
2. Интерна скрипта на адреси http://informatikajagodina.pbworks.com
3. http://kliknibezbedno.rs
4. http://www.netpatrola.rs
Остали часови
Број часова активне наставе
Предавања: 30
Вежбе: 15
Други облици наставе:
Студијски истраживачки рад:
Методе извођења наставе
Предавања, вежбе, консултације, самостални истраживачки рад, демонстрација, израда семинарских радова, практични рад у
рачунарској лабораторији, практикум, самостална излагања (анализе, расправе, дискусије, саопштења, извештаји), групне и
индивидуалне консултације, рад на пројектима индивидуално или тимски.
Оцена знања (максимални број поена 100)
поена
поена
Предиспитне обавезе
Завршни испит
активност у току предавања
10
писмени испит
20
практична настава
10
усмени испит уз практични рад на
30
рачунару
колоквијум-и
20
семинар-и
10

