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Po zakończeniu szkolenia  

możesz przystąpić do egzaminu  

– sprawdzić się i uzyskać międzynarodowy 

certyfikat kompetencji informatycznych ECCC 

 

  

    

 

 

Każdy moduł  

na dwóch poziomach zaawansowania:  

podstawowym i średniozaawansowanym 

MODUŁY 

Informacja 

ZASOBY INTERNETU OTWARTE DLA TWOICH POTRZEB  

Komunikacja  

KOMUNIKACJA Z CAŁYM ŚWIATEM W ZASIĘGU TWOICH MOŻLIWOŚCI  

Tworzenie treści  - 
WRESZCIE BĘDZIESZ MÓGŁ WYRAZIĆ TO CO CZUJESZ   

Bezpieczeństwo  

BĄDŹ BEZPIECZNY W INTERNECIE   

Rozwiązywanie problemów 

SAM ROZPOZNASZ I ROZWIĄŻESZ USTERKI TECHNICZNE 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MODUŁ DC M1 – INFORMACJA 

Moduł ten składa się z trzech obszarów tematycznych: przeglądanie, szukanie i filtrowanie informacji, ocena informacji, 

przechowywanie i wyszukiwanie informacji. 

 

Poziom A Podstawowy 

W części tej nauczysz się swobodnego poruszania się po Internecie,  przeglądania interesujących Cię informacji, filmów, 

obrazów czy map. Nauczysz się również krytycznie oceniać wyszukane treści i wybierać te, które pochodzą z 

wiarygodnych, sprawdzonych źródeł. Podczas szkolenia dowiesz się w jaki sposób zapisywać i segregować interesujące 

Cię treści. Dzięki temu będziesz mógł stworzyć własną biblioteczkę, w której zgromadzisz interesujące Cię materiały 

multimedialne.  Co więcej – będziesz miał do nich dostęp z każdego miejsca, w którym dostępne jest połączenie 

internetowe.  

 

Poziom B Średniozaawansowany 

Szkolenie na poziomie średniozaawansowanym umożliwi Ci pogłębienie i usystematyzowanie wiedzy i umiejętności w 

zakresie korzystania z zasobów Internetu. Nauczysz się właściwie korzystać z różnorodnych źródeł informacji, katalogów 

tematycznych, bibliotek, czasopism, czy specjalistycznych serwisów odpowiednich do Twoich potrzeb. Dzięki zastosowaniu 

odpowiednich operatorów, będziesz mógł precyzyjnie wyszukiwać interesujące Cię treści, mając pewność ich aktualności 

i wiarygodności. Nauczysz się organizować pliki i foldery w taki sposób, byś potrafił łatwo odszukać zapisane pliki, 

aktualizować  je i uzupełniać.  Dowiesz się, jak tworzyć zakładki w przeglądarkach internetowych i zarządzać nimi, by w 

szybki i łatwy sposób przeglądać interesujące Cię treści.    

 

Dodatkowo po zakończeniu szkolenia możesz przystąpić do egzaminu  

– sprawdzić się i uzyskać międzynarodowy certyfikat kompetencji informatycznych ECCC. 

 

ZASOBY INTERNETU OTWARTE DLA TWOICH POTRZEB  



 

– ZAPISZ NA SZKOLENIE SIĘ JUŻ DZIŚ! 

 

 

 

 

 

MODUŁ DC M2 – KOMUNIKACJA 

Moduł ten składa się z następujących obszarów tematycznych: komunikacja z wykorzystaniem narzędzi cyfrowych i 

aplikacji, dzielenie się zasobami informacji, aktywność obywatelska online, współpraca z wykorzystaniem narzędzi 

cyfrowych, netykieta, zarządzanie tożsamością cyfrową. 

 

Poziom A Podstawowy  

Udział w szkoleniu umożliwi Ci szybkie, sprawne i bezpieczne komunikowanie się z wykorzystaniem narzędzi Internetu. 

Dzięki temu będziesz mógł pozostać w kontakcie z rodziną i znajomymi, ale również załatwić sprawę urzędową, złożyć 

wniosek, wykonać przelew, sprawdzić stan swoich środków finansowych, czy zarezerwować wczasy. A to wszystko bez 

dodatkowych kosztów czy wychodzenia z domu.  

Będziesz umiał dzielić się własnymi zasobami z innymi użytkownikami sieci Internet, ale też będziesz w stanie korzystać z 

zasobów udostępnionych przez innych użytkowników, co umożliwi Ci rozwijanie się, nawiązywanie nowych znajomości, 

dostęp do nowych szans i możliwości.    

Poznasz również obowiązujące zasady zachowania w sieci, być mógł prowadzić komunikację w sposób zgodny ze 

standardami, tworząc pozytywny obraz samego siebie ale też szanując innych użytkowników Internetu.  

 

Poziom B Średniozaawansowany 

Szkolenie na poziomie średniozaawansowanym da Ci możliwość pogłębienia i ugruntowania swoich umiejętności w 

zakresie komunikowania się z wykorzystaniem bardziej zaawansowanych metod narzędzi cyfrowych. Zdobędziesz również 

umiejętności, które pozwolą Ci na aktywne korzystanie z serwisów  informacyjnych, edukacyjnych i społecznościowych. 

Poznasz metody współpracy on-line, dzięki czemu będziesz mógł rozwijać się czy pracować, z wykorzystaniem 

komunikacji zdalnej. Nowe umiejętności umożliwią Ci kształtowanie i ochronę własnej tożsamości cyfrowej, przed 

zagrożeniami płynącymi z sieci.  

 

Dodatkowo po zakończeniu szkolenia możesz przystąpić do egzaminu  

– sprawdzić się i uzyskać międzynarodowy certyfikat kompetencji informatycznych ECCC. 

 



 

KOMUNIKACJA Z CAŁYM ŚWIATEM W ZASIĘGU TWOICH MOŻLIWOŚCI  

– ZAPISZ SIĘ NA SZKOLENIE JUŻ DZIŚ! 

 

 

 

 

 

MODUŁ DC M3 – TWORZENIE TREŚCI 

Moduł ten składa się z następujących obszarów tematycznych: tworzenie treści, integracja i przetwarzanie treści, 

przestrzeganie prawa autorskiego i licencji, programowanie.  

 

Poziom A Podstawowy  

W trakcie szkolenia nauczysz się tworzenia treści cyfrowych w różnych formatach, a także modyfikacji treści wcześniej 

utworzonych przez Ciebie lub inne osoby. Będziesz w stanie napisać tekst, przygotować tabelę, stworzyć prosty obraz, 

nagrać dźwięk lub film. Poznając podstawy uświadomisz sobie, że wiele różnorodnych treści możesz stworzyć 

samodzielnie. Co więcej – jest to łatwe, przyjemne i bardzo kreatywne. Wreszcie będziesz mógł samodzielnie przekazać 

to co chcesz, w sposób który Cię zadowoli. Nauczysz się zmieniać, łączyć czy przetwarzać dostępne treści, tworząc z nich 

nowe opracowania, wg własnych potrzeb. Dowiesz się istotnych informacji dotyczących prawa autorskiego i licencji. Dzięki 

czemu będziesz miał świadomość jakie działania naruszają dobra innych osób, ale też  dowiesz się jak właściwie chronić 

własne opracowania. Podczas szkolenie poznasz również podstawy programowania, a jeśli zechcesz będziesz mógł 

rozwijać swoje umiejętności na kolejnych stopniach zaawansowania.  

 

Poziom B Średniozaawansowany 

Udział w szkoleniu na wyższym poziomie zaawansowania to możliwość uzyskania dodatkowych umiejętności w tworzeniu 

różnorodnych treści cyfrowych, ale też nabycie większej wprawy i swobody w tworzeniu treści cyfrowych. Dzięki udziałowi 

w szkoleniu poszerzysz swe umiejętności w zakresie tworzenia treści w różnych formatach tekstowych, graficznych, audio 

i wideo. Będziesz również w stanie odpowiednio je modyfikować, dostosowując do własnych potrzeb. Podczas szkolenia 

poznasz również zaawansowane ustawienia programów z których korzystasz, a to z kolei umożliwi Ci dostosowanie 

ustawień programów do własnych potrzeb i preferencji.  

Dodatkowo po zakończeniu szkolenia możesz przystąpić do egzaminu  

– sprawdzić się i uzyskać międzynarodowy certyfikat kompetencji informatycznych ECCC. 

WRESZCIE BĘDZIESZ MÓGŁ WYRAZIĆ TO CO CZUJESZ   

– ZAPISZ SIĘ NA SZKOLENIE JUŻ DZIŚ!  



 

 

 

 

 

 

 

 

MODUŁ DC M4 - BEZPIECZEŃSTWO 

Moduł ten składa się z następujących obszarów tematycznych: narzędzia służące ochronie, ochrona danych osobowych, 

ochrona zdrowia fizycznego i psychicznego przed zagrożeniami wynikającymi z korzystania z TIK, ochrona środowiska.  

Poziom A Podstawowy   

Dzięki udziałowi w szkoleniu będziesz wiedział na jakie zagrożenia narażony jest Twój komputer, zwłaszcza gdy jest on 

podłączony do sieci internetowej. Dowiesz się co to jest program antywirusowy, w jaki sposób go instalować i 

parametryzować, by w sposób pełny chronił Twój sprzęt i dane, które zgromadziłeś. Dowiesz się również, jak zabezpieczyć 

komputer przed dostępem osób niepowołanych czy dzieci.  Nauczysz się chronić własne dane osobowe przed próbami 

przejęcia czy wyłudzenia.  Uświadomisz sobie, że nowoczesne technologie nie są obojętne dla zdrowia czy ochrony 

środowiska. Dowiesz się jednak jak unikać zagrożeń zdrowotnych i jak ograniczyć negatywny wpływ na środowisko.     

 

Poziom B Średniozaawansowany 

Kontynuując szkolenie na poziomie średniozaawansowanym nauczysz się w jaki sposób dbać o bezpieczeństwo urządzeń 

cyfrowych. Nauczysz się rozpoznawać niebezpieczne strony i wiadomości e-mail. Dowiesz się jak korzystać z przeglądarki 

w trybie prywatnym oraz zarządzać historią przeglądanych stron. Dowiesz się jak uchronić się przez próbą wykradania 

danych. Będziesz miał świadomość, że nie jesteś anonimowy w sieci. Zrozumiesz czym jest uzależnienie od komputera 

i będziesz wiedział jak rozpoznać jego objawy, zarówno u siebie jak i bliskich, np. dzieci.  

 

Dodatkowo po zakończeniu szkolenia możesz przystąpić do egzaminu  

– sprawdzić się i uzyskać międzynarodowy certyfikat kompetencji informatycznych ECCC. 

 

BĄDŹ BEZPIECZNY W INTERNECIE  – ZAPISZ SIĘ NA SZKOLENIE JUŻ DZIŚ! 

 



 

 

 

 

 

 

 

MODUŁ DC M5 – ROZWIĄZYWANIE PROBLEMÓW 

Moduł ten składa się z następujących obszarów tematycznych: rozwiązywanie problemów technicznych,  rozwiązywanie 

potrzeb i narzędzi niezbędnych do rozwiązywania problemów, innowacyjne i twórcze wykorzystanie technologii, 

rozpoznawanie braków w zakresie kompetencji cyfrowych.  

 

Poziom A Podstawowy  

Podczas szkolenia nauczysz się rozpoznawać drobne problemy techniczne związane ze sprzętem komputerowym, co 

więcej - będziesz umiał samodzielnie je rozwiązać. W razie poważniejszej usterki technicznej będziesz wiedział kogo prosić 

o wsparcie. Nauczysz się rozpoznawać wadliwie działające aplikacje, a w razie potrzeby podjąć działania zaradcze. 

Będziesz umiał wykorzystać w sposób innowacyjny i twórczy technologie informacyjno-komunikacyjne, dzielić się własnymi 

poglądami i pomysłami, wykorzystując fora internetowe, komunikatory. Nauczysz się tworzyć własne zdjęcia, grafiki, filmy 

czy projekty, wykorzystując mikrofon, kamerę, aparat cyfrowy, drukarkę, skaner. Efektami swojej pracy będziesz mógł 

podzielić się z innymi użytkownikami wykorzystując odpowiednie narzędzia. Wzrośnie Twoja świadomość – będziesz 

wiedział, czego jeszcze musisz się nauczyć, by korzystać z możliwości jakie daje współczesna technologia bez ograniczeń! 

 

Poziom B Średniozaawansowany  

Kontynuując szkolenie na poziomie średniozaawansowanym nauczysz się rozpoznawać i rozwiązywać nawet bardziej 

złożone problemy i usterki techniczne. Nauczysz się rozpoznawać niewłaściwie działające programy oraz rozwiązywać 

pojawiające się problemy,  z wykorzystaniem odpowiednich narzędzi. Nauczysz się podłączyć do komputera urządzenia 

peryferyjne, takie jak: słuchawki, mikrofon, skaner czy kamerkę internetową. Będziesz w stanie sprawdzić poprawność ich 

działania i komunikowania się z siecią internetową, a w razie problemów podejmiesz stosowne działania, by móc bez 

przeszkód dzielić się swoimi opracowaniami z innymi.    

 

Dodatkowo po zakończeniu szkolenia możesz przystąpić do egzaminu  

– sprawdzić się i uzyskać międzynarodowy certyfikat kompetencji informatycznych ECCC. 

SAM ROZPOZNASZ I ROZWIĄŻESZ USTERKI TECHNICZNE 

– ZAPISZ SIĘ NA SZKOLENIE JUŻ DZIŚ! 


