
Табела 5.2. Спецификација предмета  

Спецификацију треба дати за сваки предмет из студијског програма.  
Студијски програм: Мастер академске студије педагогије  

Назив предмета: Дигитална писменост и образовање 

Наставник/наставници: Мирјана М. Сенић Ружић  

Статус предмета: изборни предмет 

Број ЕСПБ: 7 

Услов: - 

Циљ предмета 

Разумевање и критичко сагледавање различитих схватања дигиталне писмености као феномена, 

сагледавање различитих приступа развијања дигиталне писмености и оспособљавање за моделовање 

наставе према циљевима развијања дигиталне писмености. Развијање истраживачких компетенција. 

Исход предмета  

Студент познаје различите приступе у разумевању концепта дигиталне писмености и савремене приступе 

развијања дигиталне писмености у школи. Уме да критички преиспитује школски курикулум из 

перспективе дигиталне писмености. Уме да планира и моделује наставу према циљевима развијања 

дигиталне писмености. Оспособљеност за истраживачки рад. 

Садржај предмета 

Теоријска настава 

Разумевање и проучавање писмености као феномена. Димензије писмености. Нове писмености. Појмовно 

одређење дигиталне писмености. Компоненте дигиталне писмености. Значај дигиталне писмености за 

савременог човека. Дигитална писменост, дигитални јаз и дигиталне генерације. Еманципаторски 

потенцијал дигиталне писмености. Истраживања дигиталне писмености. Развијање дигиталне писмености 

у ваншколском контексту. Развијање дигиталне писмености у оквиру формалног образовања. Дигитална 

писменост у оквиру наставног предмета Информатика и рачунарство. Дигитална писменост као 

међупредметна компетенција. 

Практична настава  

Дигитална писменост и друге писмености – информациона, медијска, компјутерска. Вишеструка 

писменост. Дигитална писменост или дигитална компетенција. Дигитална писменост или дигиталне 

писмености. Модели развијања дигиталне писмености у оквиру формалног образовања – 3Д модел 

развијања дигиталне писмености; Пирамидални модел; Дигитална Блумова таксономија; SAMR модел; 

TAPCK модел. 
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Број часова  активне наставе Теоријска настава: 3(45) Практична настава: 2(30) 

Методе извођења наставе 

Предавања, вежбе, семинари, дискусије, групни и индивидуални рад, истраживачки рад, презентације, 

индивидуалне консултације. 

Оцена  знања (максимални број поена 100) 

Предиспитне обавезе поена Завршни испит  поена 

активност у току предавања 10 писмени испит 60 

практична настава  усмени испит  

колоквијум-и  ..........  

семинар-и 30   

Начин провере знања могу бити различити наведено  у табели су само неке опције: (писмени испити, 

усмени испит, презентација пројекта, семинари итд...... 

*максимална дужна 2 странице А4 формата 

 


