
 

  

Назив на давателот 
на обуката 

Приватното училиште за дигитални науки и технологии, Дигитал Скул (Digital School) 
https://digitalschool.com.mk/ 

1 Назив на Обуката 
 

Дигитална и он-лајн писменост 

2 Тип на дигитална вештина  Поврзани вештини преку кои се овозможува употреба на 
информациско комуникациски технологии 

3 Ниво   Почетно 

4 За кого е наменет курсот Лица над 18 години кои имаат потреба за  да се здобијат 
со вештини  на информациска, медиумска и технолошка 
писменост. 

5 Цена на Курсот 6000 денари 

6 Времетраење  на обуката/ недели  4 недели 
 

7.  Времетраење  на обуката/ 
денови 

8 
дена 

8 Динамика на курсот 2 пати 
неделно по 1 
часа и 30 
минути  

9.  Број на часови 12 
часа 

10 Технологија Python 

11 Потребни предзнаења за  запишување 
на курсот 
 

Слушателите на овој курс не е потребно да имаат 
претходно предзнаење. 

12 Преглед и цели на курсот:  
 
 
Овој курс е логично продолжение на курсот Python почетно ниво. Овој курс се сервисира 2 пати 
неделно по 2 часа и 30 минути. Вкупното времетраење на курсот е 6 недели или 30 часа. Започнува со 
преглед на основните концепти на  Python, потоа се преминува во детален преглед на напредните 
концепти на Python, синтакса и библиотеки кои се употребуваат во Python. Понатаму слушателите ќе се 
запознаваат со  спецификациите на пишување на multithreaded програми, запознавање и создавање 
на апликации користејќи socket-и и URL како и  примена на концептите на  Test-Drive Development (TDD).  
Курсот завршува со преглед на Django Web development framework-от.     
 
Дигитална и он-лајн писменост е курс кој се сервисира 2 пати неделно по 1 час и 30 минути. Вкупното 
времетраење на предеметот е 4 недели. Курсот е направен според потребите на општеството и новите 
трендови и вклучува бројни вештини на 21от век кои се поврзани со соодветна и ефективна употреба 
на технологијата. Целта накурсот е слушателите да се здобијат со вештини  на информациска 
писменост, медиумска и технолошка писменост.  
 
Курсот ќе им понуди на слушателите солидна рамка за понатамошно развивање на дигиталните 
вештини со цел да можат полесно да се снајдат со секојдневните процеси во дигиталното општество.  
 
РЕЗУЛТАТИ ОД ОВАА ОБУКА 
 
По завршување на курсот слушателите ќе можат: 
 
1. Успешно да бараат и пристапуваат до он-лајн информации преку користење на различни дигитални 
алатки 
2. Критички да ја оценуваат веродостојноста на он-лајн материјалите и да разликуваат помеѓу 
веродостојни и недоверливи извори 
 
3. Да научат како ефикасно се комуницира на професионален начин 
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4. Да ги разберат основите на интернет безбедноста како и позитивните и негативните аспекти на 
создавањето он-лајн идентитет  
5. Да го испитуваат сајбер-малтретирањето и да ги идентификуваат можните решенија за намалување 
на он-лајн вознемирувањето 
 
 
Програмата е направена според меѓународните стандарди на  NETS, the National Educational Technology 
Standards.  
 

13 Содржина на курсот: 
Курсот ќе се фокусира на следниве теми: 

1. Информациска/медиумска писменост – слушателите ќе научат како да ја оценуваат точноста 
на информациите. Оваа тема ќе опфати различни стратегии за ефективна проценка на 
веродостојноста и квалитетот на информациите.  

2. Дигитална комуникација – оваа тема ќе се фокусира на употреба на соодветна и ефективна 
комуникација во дигиталниот свет. Тоа се однесува како на личната така и на и 
професионалната комуникација. 

3. Дигитални отпечатоци и он-лајн заштита – Денеска граѓаните  поминуваат многу време он-лајн 
притоа оставајќи лични информации. Тие не се секогаш свесни за импликациите од нивните 
постапки. Затоа оваа тема ќе се фокусира на последиците од објавувањето он-лајн 
информации и како да се обезбеди подобра заштита. Исто така, вклучени ќе бидат и основите 
на интернет безбедноста. 

4. Сајбер-малтретирање – он-лајн вознемирувањето стана едно од главните прашања насекаде 
низ светот. Темата ќе се фокусира на пронаоѓање начини како да се охрабрат слушателите да 
дејствуваат одговорно он-лајн и да помогнат во намалувањето на сајбер-малтерирањето. 

 
 

  

14 Методи на учење: предавања и лабораториски вежби:  
 
Овој курс се учи низ практични примери и совети. На почеток преку реални примери за тоа што е 
информација, како таа информација да ја препознаеме дали е точна или неточна. Извори на 
информации,  базични вештини за интернетот и начинот на работа. Дигитални отпечатоци и како да се 
справуваме со тоа, ризици и форми на претпазливост. Препознавање со домени и инфраструктура со 
цел обезбедување на подобра заштита.  
 
 

15 Форми на наставните 
aктивности 
 
 

15.1 
 

Предавање-теоретска настава 
 

 4  часа 
 

15.2 
 

Вежби (лабораториски, 
аудиториски), семинари, тимска 
работа 
 

4 часа 
 

16 Други форми на активности 
 
 

16.1 
 

Проектни задачи 
 

2 часа 
 

16.2 
 

Самостојни задачи 
 

2 часа 
 

17 Начин на оценување 
 

 

17.1 Тестови 
 

  60 бода 
 

http://www.iste.org/standards/standards-for-students
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17.2 
 

Практични задачи 
 

 40 бода 
 

18 Услов за добивање на диплома 
за успешно завршен курс  
 
 

 Задолижително присуство на наставата од минимум 70 %. 
Минимум добиени 65 поени од Тестови и практични задачи 
 

19 Јазик на кој се изведува 
наставата 
 

Албански/Македонски/Англиски  
 
 

20 Метод на следење на квалитетот 
на наставата 
 
 

Преку инструментите:  
1) Евалуација од курсистите  
2) Опсервација на наставниот процес 
 
 

 


