Дигиталне компетенције – Табела за самопроцену
Основна употреба

Обрада информација

Комуникација

Стварање садржаја

Безбедност

Решавање проблема

Самостална употреба

Напредна употреба

Могу да тражим информације на интернету помоћу интернет
претраживача.
Знам да нису све информације на интернету поуздане.
Могу да чувам и складиштим датотеке или садржаје (нпр. текст, слике,
музику, видео снимке, интернет странице) и да им поново приступим
након што су сачувани или ускладиштени.

Могу да користим различите претраживаче да пронађем информације.
Користим неке филтере при претраживању (нпр. тражим само слике,
видео записе, мапе).
Поредим различите изворе како бих проверио/ла поузданост
информација које проналазим.
Информације класификујем на методичан начин користећи датотеке и
фасцикле како бих их лакше нашао/ла.
Правим резервне копије информација и датотека које сам сачувао/ла.

Могу да се служим напредним стратегијама претраживања (нпр. операторима
за претраживање) за проналажење поузданих информација на интернету.
Умем да се служим алатима за праћење веб садржаја (нпр. RSS извори) како
бих остао/ла у току са садржајем који ме интересује.
Могу да процењујем валидност и веродостојност информација помоћу низа
критеријума.
Познате су ми новине на пољима претраге информација, њиховог чувања и
поновног приступања.
Информације које нађем на интернету могу да сачувам у различитим
форматима.
Могу да користим услуге за чување информација у облаку.

Могу да комуницирам са другима помоћу мобилног телефона, VoIP
услуга (пренос гласа путем интернета, нпр. Skype), електронске поште
или апликација за ћаскање – користећи основне функције (нпр.
гласовне поруке, смс, слање и примање електронске поште, размена
текстуалних порука).
Могу да делим датотеке или садржаје помоћу једноставних алата.
Знам да могу да користим дигиталне технологије за коришћење разних
услуга (попут јавних установа, банака, болница...).
Знам за друштвене мреже и алате за сарадњу путем интернета.
Познато ми је да при коришћењу дигиталних алата треба поштовати
одређена правила (нпр. при коментарисању, дељењу личних података).

Могу да користим напредне опције неколико алата за комуникацију (нпр.
VoIP и дељење фајлова).
Могу да користим алате за сарадњу и допринесем нпр. дељеним
документима које је неко други направио.
Могу да користим неке опције интернет услуга (нпр. услуге јавних
установа, електронско банкарство, куповина путем интернета).
Преносим или делим знање са другима на интернету (нпр. путем
друштвених мрежа или у интернет заједницама).
Позната су ми правила комуникације на интеренту („интернет
бонтон“/„нетикеција“) и поштујем их.

Активно се служим широким распоном алата за комуникацију на интернету
(електронска пошта, ћаскање, смс, инстант поруке, блогови, микроблогови,
друштвене мреже).
Могу да стварам садржај и управљам њиме помоћу алата за сарадњу (нпр.
електронских календара, система за управљање пројектима, провере текста
путем интенета, интернет табела).
Активно учествујем у интернет просторима и користим неколико електронских
услуга (нпр. услуге јавних установа, електронско банкарство, куповина путем
интернета).
Умем да се служим напредним функцијама алата за комуникацију (нпр. видео
конференције, дељење података, дељење апликација).

Могу да стварам једноставан садржај (нпр. текст, табелу, слику, аудио
запис) у најмање једном формату коришћењем дигиталних алата.
Могу да вршим основне измене садржаја који је направио неко други.
Познато ми је да садржај може бити заштићен ауторским правима.
Могу да применим или изменим једноставне функције или подешавања
софтвера и апликација које користим (нпр. да променим фабричка
подешавања).

Могу да стварам сложен дигитални садржај у различитим форматима
(нпр. текстове, табеле, слике, аудио записе).
Могу да користим алате за прављење интернет странице или блога
коришћењем образаца (нпр. WordPress).
Умем да применим основно форматирање (нпр. да унесем фусноте,
графиконе, табеле) садржаја који сам самостално направио/ла или
садржаја који је направио неко други.
Знам како се наводи извор садржаја који је заштићен ауторским
правима и како се овакав садржај може користити.
Познајем основе једног програмског језика.

Могу да стварам или мењам комплексне мултимедијалне садржаје у
различитим форматима, користећи различите дигиталне платформе, алате и
окружења.
Могу да направим интернет страницу користећи програмски језик.
Могу да користим напредне функције форматирања у оквиру различитих алата
(нпр. генерисање писама, спајање докумената различитих формата,
коришћење напредних формула, макроа).
Знам како се користе лиценце и заштита ауторских права.
Могу да користим неколико програмских језика.
Умем да уређујем, правим и мењам базе података користећи рачунарске алате.

Могу да предузмем основне кораке за заштиту својих уређаја (нпр. да
користим антивирус програме и лозинке).
Знам да нису све информације на интернету поуздане.
Знам да моји кориснички подаци (корисничко име и лозинка) могу бити
украдени.
Знам да не треба да откривам личне информације на интернету.
Знам да превише коришћења дигиталних технологија може да нашкоди
мом здрављу.
Предузимам основне мере за уштеду енергије.

На рачунару који користим за приступ интернету имам инсталиране
програме за заштиту безбедности (антивирус, заштитни зид).
Редовно користим и ажурирам ове програме.
Користим различите лозинке за приступ опреми, уређајима и
дигиталним услугама и периодично их мењам.
Умем да препознам интернет странице или електронску пошту који могу
бити употребљени за превару.
Могу да препознам електронску пошту послату са намером да
корисника завара да долази од познатог пошиљаоца
(„пецање”/"phishing").
Умем да градим свој дигитални идентитет и да пратим какав дигитални
отисак остављам.
Разумем ризике по здравље које са собом носи коришћење дигиталних
технологија (нпр. ергономија, ризик од зависности).
Разумем позитивне и негативне утицаје технологије на животну
средину.

Редовно проверавам безбедносна подешавања и системе на својим уређајима
и/или апликацијама које користим.
Знам како да реагујем ако је мој рачунар заражен вирусом.
Умем да подесим или изменим заштитни зид и безбедносна подешавања на
својим дигиталним уређајима.
Знам да шифрирам своју електронску пошту или датотеке.
Могу да применим филтере на нежељену електронску пошту.
Информационо-комуникационе технологије користим разумно, како бих
избегао/ла здравствене проблеме (физичке и психолошке).
Мој став о томе какав утицај дигиталне технологије имају на свакодневни
живот, потрошњу на интернету и животну средину је утемељен на
информацијама.

Могу да нађем подршку и помоћ када се јави технички проблем или
када користим неки нови уређај, програм или апликацију.
Умем да решим рутинске проблеме (нпр. да затворим програм,
рестартујем рачунар, реинсталирам или ажурирам програм, проверим
интернет везу).
Знам да дигитални алати могу да ми помогну у решавању проблема.
Такође, јасно ми је да они имају своја ограничења.
Када се суочим са неким технолошким или нетехнолошким проблемом,
могу да користим дигиталне алате које познајем да бих решио/ла тај
проблем.
Јасно ми је да треба редовно да осавремењујем своје дигиталне
вештине.

Могу да решим већину најчешћих проблема који се јављају при
коришћењу дигиталних технологија.
Могу да користим дигиталне технологије да решим проблеме (који нису
техничке природе).
Могу да одаберем дигитални алат који одговара мојим потребама и да
проценим његову ефектност.
Могу да решим технолошке проблеме истражујући подешавања и
опције програма или алата.
Редовно осавремењујем своје дигиталне вештине.
Имам свест о својим ограничењима и трудим се да научим оно што не
знам.

Могу да решим скоро све проблеме који настају при коришћењу дигиталних
технологија.
Умем да одаберем прави алат, уређај, апликацију, софтвер или услугу да
решим проблеме (који нису техничке природе).
У току сам са новим технолошким достигнућима.
Разумем како функционишу нови алати.
Често унапређујем своје дигиталне вештине.
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