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Tytuł
DigComp 2.1 Ramy kompetencji cyfrowych dla obywateli z ośmioma poziomami zaawansowania i przykładami zastosowania.

Streszczenie
DigComp 2.1 to kolejny etap rozwoju ram kompetencji cyfrowych dla obywateli. Na podstawie koncepcji modelu opublikowanego w DigComp 2.0 przedstawiamy osiem poziomów zaawansowania i przykłady zastosowania w odniesieniu
do uczenia się i zatrudnienia.
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Przedmowa
Badania Wspólnego Centrum Badawczego (Joint Research Centre – JRC) dotyczące uczenia się i umiejętności w Erze Cyfrowej rozpoczęły się w 2005 roku. Ich celem
było oparte na dowodach wsparcie działań Komisji Europejskiej i państw członkowskich
w zakresie wykorzystywania potencjału technologii cyfrowych do wprowadzania innowacji w edukacji oraz metodach szkoleń, zwiększania dostępu do uczenia się przez całe
życie, a także radzenia sobie z pojawianiem się nowych (cyfrowych) umiejętności i kompetencji potrzebnych do zdobycia zatrudnienia, rozwoju osobistego, a także włączenia
społecznego. Przeprowadzono ponad 20 analiz obejmujących powyższe zagadnienia
oraz przygotowano ponad 100 publikacji.

Europejskie ramy kompetencji cyfrowych dla obywateli1, znane również jako DigComp,
stanowią mechanizm umożliwiający podniesienie kompetencji cyfrowych obywateli.
DigComp został opracowany przez JRC w oparciu o badania
naukowe i poddany intensywnym konsultacjom z zainteresowanymi stronami, początkowo w imieniu DG EAC (Dyrekcja Generalna ds. Edukacji i Kultury), a następnie w imieniu
DG EMPL (Dyrekcja Generalna ds. Zatrudnienia, Spraw Społecznych i Włączenia Społecznego). Po raz pierwszy opublikowany w 2013 roku, DigComp stał się punktem odniesienia dla rozwoju i planowania strategicznego inicjatyw z zakresu kompetencji cyfrowych zarówno na szczeblu europejskim jak i państw członkowskich. W czerwcu 2016 r.
JRC opublikowało DigComp 2.0, aktualizujący terminologię i koncepcję, a także prezentujący przykłady implementacji na poziomie europejskim, krajowym i regionalnym.

Obecna wersja, DigComp 2.1 koncentruje się na rozszerzeniu początkowych trzech poziomów zaawansowania do umożliwiających bardziej szczegółowy opis ośmiu poziomów, a także na prezentacji przykładów dla każdego z nich. Jej celem jest wsparcie
interesariuszy w dalszym wdrażaniu DigComp.
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1

Więcej informacji na stronie: https://ec.europa.eu/jrc/en/digcomp

Inne prace JRC w zakresie budowania zdolności do cyfrowej transformacji w edukacji i procesach uczenia się oraz zmieniających się wymagań dotyczących umiejętności
i kompetencji skupiały się na rozwijaniu:

•

ram kompetencji cyfrowych dla edukatorów (DigCompEdu),

•

organizacji edukacyjnych (DigCompOrg),

•

konsumentów (DigCompConsumers).

W 2016 roku zostały również opublikowane ramy odniesienia dla otwartych instytucji szkolnictwa wyższego (OpenEdu) oraz ramy kompetencji dla przedsiębiorczości
(EntreComp). Niektóre z tych ram zawierały instrumenty służące do samooceny. Ponadto, przeprowadzono badania z zakresu myślenia cyfrowego (CompuThink), analitycznego
uczenia się, słuchaczy otwartych kursów online MOOC (MOOCKnowledge) i MOOCs oraz
możliwości bezpłatnego uczenia się w środowisku cyfrowym dla migrantów i uchodźców
(MOOCs4inclusion).

Więcej informacji dotyczących wspomnianych badań można znaleźć w centrum naukowym Wspólnego Centrum Badawczego:
https://ec.europa.eu/jrc/en/research-topic/learning-and-skills

Yves Punie
Project Leader
DG JRC Unit Human Capital and Employment
European Commission

DigCompEdu: https://ec.europa.eu/jrc/en/digcompedu
DigCompOrg: https://ec.europa.eu/jrc/en/digcomporg
DigCompConsumers: https://ec.europa.eu/jrc/en/digcompconsumers
OpenEdu: https://ec.europa.eu/jrc/en/open-education
EntreComp: https://ec.europa.eu/jrc/en/entrecomp
CompuThink: https://ec.europa.eu/jrc/en/computational-thinking
Learning Analytics: http://europa.eu/!cB93Gb
MOOCKnowledge: http://moocknowledge.eu
MOOCs4inclusion: http://moocs4inclusion.org
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Rozdział 1

Wstęp
Niniejszy raport przedstawia wersję ram kompetencji cyfrowych dla obywateli (DigComp)2 w wersji 2.1, które zostały opracowane przez Dział Kapitału Ludzkiego i Zatrudnienia Wspólnego Centrum Badawczego w imieniu Dyrekcji Generalnej ds. Zatrudnienia,
Spraw Społecznych i Włączenia Komisji Europejskiej.
Struktura DigComp składa się pięciu wymiarów:
Wymiar 1:

Obszary kompetencji określone jako część kompetencji cyfrowych

Wymiar 2:

Opisy i nazwy kompetencji ramowych istotnych dla każdego

Wymiar 3:

Poziomy zaawansowania dla każdej kompetencji ramowej

Wymiar 4:

Wiedza, umiejętności i postawy odnoszące się do poszczególnych

		

kompetencji ramowych

Wymiar 5:

Przykłady zastosowania, dotyczące wykorzystania kompetencji do

		

różnych celów

Dwa pierwsze wymiary zdefiniowane w najstarszej wersji ram odniesienia (DigComp
1.0 opublikowanych w 2013 r.) zostały skorygowane w 2016 r., to jest Wymiar 1 (obszary kompetencji) i Wymiar 2 (deskryptory i nazwy). Zaktualizowana wersja ram została oznaczona jako DigComp 2.03. Niniejszy raport przedstawia najnowszą wersję ram
odniesienia – DigComp 2.1 – która zawiera dalsze aktualizacje. Wymiar 3 ma teraz
w wersji 2.1 osiem poziomów zaawansowania, a wymiar 5 został wzbogacony o nowe
przykłady zastosowania4.
Rozdział 2 raportu zawiera opisy ośmiu poziomów zaawansowania wraz z przykładami
zastosowania. Rozdział 3 szczegółowo prezentuje nowe ramy.
Dużo uwagi w niniejszym wydaniu poświęcono szacie i układowi graficznemu, które
mają na celu zwiększenie czytelności prezentowanej koncepcji DigComp 2.1 dla przyszłych użytkowników zainteresowanych ich wdrożeniem.
Dla porównania, poniżej przedstawiona została tabela zawierająca schemat DigComp
2.0 i zmiany wprowadzone w ramach DigComp 2.1.
Informacje o DigComp: https://ec.europa.eu/jrc/en/digcomp
DigComp 2.0 jest dostępny na stronie: http://europa.eu/!HV34YF
4
DigComp 2.1nie zawiera aktualizacji wymiaru 4, zdecydowaliśmy, by skupić się na opracowaniu przykładów
zastosowania w środowisku zatrudnienia i nauki ze względu na ich znaczenie strategiczne.
2
3
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DigComp 2.0 (rok 2016)
Obszary kompetencji (Wymiar 1)

Kompetencje
(Wymiar 2)

1.
Informacja i dane

1.1 Przeglądanie, wyszukiwanie
i filtrowanie danych, informacji
i treści cyfrowych
1.2 Ocena danych, informacji
i treści cyfrowych
1.3 Zarządzanie danymi, informacjami i treściami cyfrowymi

2.
Komunikacja
i współpraca

2.1 Komunikacja z wykorzystaniem technologii cyfrowych
2.2 Dzielenie się informacjami
i zasobami z wykorzystaniem
technologii cyfrowych
2.3 Aktywność obywatelska
z wykorzystaniem technologii
cyfrowych
2.4 Współpraca z wykorzystaniem technologii cyfrowych
2.5 Netykieta
2.6 Zarządzanie tożsamością
cyfrową

3.
Tworzenie treści
cyfrowych

3.1 Tworzenie treści cyfrowych
3.2 Integracja i przetwarzanie
treści cyfrowych
3.3 Przestrzeganie prawa autorskiego i licencji
3.4 Programowanie

4.
Bezpieczeństwo

4.1 Narzędzia służące ochronie
4.2 Ochrona danych osobowych
i prywatności
4.3 Ochrona zdrowia i dobrostanu
4.4 Ochrona środowiska

5.
Rozwiązywanie
problemów

5.1 Rozwiązywanie problemów
technicznych
5.2 Rozpoznawanie potrzeb
i rozwiązań technologicznych
5.3 Twórcze wykorzystywanie
technologii cyfrowych
5.4 Rozpoznawanie braków
w zakresie kompetencji cyfrowych

DigComp 2.1 (rok 2017)
Poziomy zaawansowania (Wymiar 3)

Przykłady zastosowania (Wymiar 5)

Osiem poziomów zaawansowania dla każdej z 21
kompetencji

Przykłady zastosowania ośmiu poziomów
zaawansowania
w środowisku nauki
i zatrudnienia dla 21
kompetencji

9

Rozdział 2

Osiem poziomów zaawansowania
i przykłady zastosowania
W ramach DigComp 1.0 w Wymiarze 3 ustalone zostały trzy poziomy zaawansowania
(podstawowy, średniozaawansowany i zaawansowany). Obecna wersja DigComp 2.1
została rozszerzona do ośmiu poziomów. Szerszy i bardziej szczegółowy podział wspomaga powstawanie materiałów do nauki i szkoleń. Również pomaga w tworzeniu instrumentów oceny kompetencji obywateli, doradztwa zawodowego i rozwoju w pracy.

Osiem poziomów zaawansowania dla każdej z kompetencji zostało zdefiniowanych poprzez efekty uczenia się (przy użyciu czasownika czynnościowego zgodnie z taksonomią
Blooma) i jest spójne ze strukturą i słownictwem Europejskich Ram Kwalifikacji (European Qualifications Framework – EQF).
Ponadto opis każdego poziomu zawiera wiedzę, umiejętności i postawy ujęte jako jeden
opis na każdym poziomie w odniesieniu do każdej kompetencji, co odpowiada 168 opisom (8 × 21 efektów uczenia się). Ankieta walidacyjna przeprowadzona online pomogła
zredagować pierwszą wersję poziomów i opracować wersję ostateczną.

Jak pokazano w Tabeli 1 na następnej stronie, każdy poziom reprezentuje kolejny krok
w nabywaniu kompetencji przez obywatela w odniesieniu do umiejętności kognitywnych, złożoności zadania do wykonania oraz poziomu samodzielności w realizacji zadania. Aby to zilustrować, można powiedzieć, że osoba na 2 poziomie zaawansowania jest
w stanie zapamiętać i wykonać proste zadanie z pomocą osoby z wyższymi kompetencjami cyfrowymi wtedy, gdy tego potrzebuje. Osoba na poziomie 5 potrafi już stosować
wiedzę, wykonywać różne zadania i rozwiązywać problemy oraz wspierać innych w tych
zagadnieniach. Należy zauważyć, iż pierwszych sześć poziomów biegłości w nowych
ramach jest powiązane z trzema poziomami pierwotnie opisanymi w DigComp 1.0.
Nowy, wysoce specjalistyczny poziom, który został dodany do najnowszej wersji ram,
zawiera poziom siódmy i ósmy. Informacje w Tabeli 1 (strona 11) zostały przedstawione
w formie wizualnej na ilustracji znajdującej się na stronach 12-13.
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Tabela 1: Główne słowa kluczowe charakteryzujące poziomy zaawansowania
Poziomy
DigComp w 1.0

Poziomy
DigComp w 2.1

Złożoność
zadań

Samodzielność

Sfera
kognitywna

Proste zadania

Ze wsparciem

Zapamiętywanie

Proste zadania

Samodzielnie
i ze wsparciem,
kiedy potrzebne

Zapamiętywanie

Dobrze zdefiniowane i rutynowe
zadania oraz
bezpośrednie
problemy

Samodzielnie

Rozumienie

Zadania oraz
dobrze zdefiniowane i nierutynowe
problemy

Samodzielnie
i zgodnie
z potrzebami

Rozumienie

Różne zadania
i problemy

Wspiera innych

Zastosowanie

Większość przydzielonych zadań

Potrafi dostosować się do
innych w złożonych sytuacjach

Ocenianie

Rozwiązywanie
złożonych problemów z ograniczonymi rozwiązaniami

Stosuje
i przyczynia się
do rozwoju praktyki zawodowej,
wspiera innych

Tworzenie

Rozwiązywanie
złożonych problemów z wieloma
powiązanymi
czynnikami

Proponuje nowe
koncepcje i procesy w swojej
dziedzinie

Tworzenie

11

Podstawowy
22

33
Średniozaawansowany
44

55

Zaawansowany
66

77
Wysoce
specjalistyczny
8

11

Nauka pływania w oceanie cyfrowym:
podstawowy
Poziom 1

średniozaawansowany
Poziom 2

Poziom 4

Poziom 3
Dobrze zdefiniowane
i rutynowe zadania oraz
bezpośrednie problemy

Proste zadania
Ze wsparciem

Samodzielnie

Zapamiętywanie

Proste zadania
Samodzielnie i ze wsparciem kiedy potrzebne
Zapamiętywanie
Samodzielność

Sfera kognitywna

zaawansowany
Poziom 5

(wersja 2.1)

wysoce specjalistyczny
Poziom 6

Poziom 7

Poziom 8

Różne zadania
i problemy

Rozwiązywanie złożonych problemów z ograniczonymi rozwiązaniami

Wspiera innych

Stosuje i przyczynia się do rozwoju
praktyki zawodowej, wspiera innych

Zastosowanie

Rozumienie

Złożoność zadań

Ramy kompetencji cyfrowych dla obywateli

Tworzenie

Zadania oraz dobrze zdefiniowane i nierutynowe problemy

Większość przydzielonych zadań

Rozwiązywanie złożonych problemów
z wieloma powiązanymi czynnikami

Samodzielnie i zgodnie
z potrzebami

Potrafi dostosować się do innych w złożonych sytuacjach

Proponuje nowe koncepcje
i procesy w swojej dziedzinie

Rozumienie

Ocenianie

Tworzenie

Rysunek 1 poniżej wyjaśnia szczegółowo sposób przedstawienia kompetencji w rozdziale 3 tego raportu.
•

Obszary kompetencji (wymiar 1) oraz nazwa i opisy kompetencji (wymiar 2)
umieszczone zostały na bocznym banerze, którego kolor zmienia się w zależności
od obszaru kompetencji.

•

Pierwszy wiersz tabeli zawiera nazwy ośmiu poziomów zaawansowania (wymiar 3) zgodnie z wersją 2.1 (poziom 1, poziom 2 itd.). Równolegle podana została klasyfikacja opisowa poziomów zgodna z wersją DigComp 1.0 (podstawowy,
średniozaawansowany itd.).

•

W drugim wierszu znajduje się opis każdego poziomu zaawansowania w zakresie
złożoności zadań i problemów oraz poziomu samodzielności, wraz z opisem kompetencji w odniesieniu do efektów uczenia się. Każdy podpunkt odnosi się do jednego
deskryptora kompetencji, a każdy czasownik czynnościowy i słowo kluczowe zostały
wyróżnione pogrubioną czcionką.

2 2

5 35 3

3

Wyrażanie potrzeb z zakresu informacji, wyszukiwanie danych, informacji i treści w środowiskach cyfrowych, dotarcie do nich oraz poruszanie się pomiędzy nimi. Tworzenie i aktualizowanie własnych strategii wyszukiwania.

PodstaPodstaPodstaPoziomy
wowy
wowy
wowy Poziomy
zaawanzaawan- 2
sowania
sowania

Wyrażanie potrzeb z zakresu informacji, wyszukiwanie danych, informacji i treści w środowiskach cyfrowych, dotarcie do nich oraz poruszanie się pomiędzy nimi. Tworzenie i aktualizowanie własnych strategii wyszukiwania.

1 2

Wyrażanie
z zakresu informacji,
wyszukiwanie
danych,‣informacji
i treści w środowiskach
cyfrowych, dotarcie
do nich oraz poruszanie
się pomiędzy
nimi. Tworzenie
Obszar potrzeb
kompetencji
1 Informacja
i dane
1.1 Przeglądanie,
wyszukiwanie
i filtrowanie
danych,
informacji
i treścii aktualizowanie
cyfrowychwłasnych strategii wyszukiwania.

Podstawowy 1 1

Wyrażanie potrzeb z zakresu informacji, wyszukiwanie danych, informacji i treści w środowiskach cyfrowych, dotarcie do nich oraz poruszanie się pomiędzy nimi. Tworzenie i aktualizowanie własnych strategii wyszukiwania.

Poziomy
zaawansowania

Wyrażanie potrzeb z zakresu informacji, wyszukiwanie danych, informacji i treści w środowiskach cyfrowych, dotarcie do nich oraz poruszanie się pomiędzy nimi. Tworzenie i aktualizowanie własnych strategii wyszukiwania.

PodstaPodstaPoziomy
wowy
wowyPoziomy Poziomy
2 2 1
zaawanzaawan- zaawansowania
sowania sowania

Obszar kompetencji 1 Informacja i dane ‣ 1.1 Przeglądanie, wyszukiwanie i filtrowanie danych, informacji i treści cyfrowych
Wyrażanie
z zakresu informacji,
wyszukiwanie
danych,‣informacji
i treści w środowiskach
cyfrowych, dotarcie
do nich oraz poruszanie
się pomiędzy
nimi. Tworzenie
Obszar potrzeb
kompetencji
1 Informacja
i dane
1.1 Przeglądanie,
wyszukiwanie
i filtrowanie
danych,
informacji
i treścii aktualizowanie
cyfrowychwłasnych strategii wyszukiwania.

Wyrażanie potrzeb z zakresu informacji, wyszukiwanie danych, informacji i treści w środowiskach cyfrowych, dotarcie do nich oraz poruszanie się pomiędzy nimi. Tworzenie i aktualizowanie własnych strategii wyszukiwania.

Wyrażanie potrzeb z zakresu informacji, wyszukiwanie danych, informacji i treści w środowiskach cyfrowych, dotarcie do nich oraz poruszanie się pomiędzy nimi. Tworzenie i aktualizowanie własnych strategii wyszukiwania.

Obszar kompetencji 1 Informacja i dane ‣ 1.1 Przeglądanie, wyszukiwanie i filtrowanie danych, informacji i treści cyfrowych
Wyrażanie potrzeb
z zakresu informacji,
wyszukiwanie
danych,‣informacji
i treści w środowiskach
cyfrowych, dotarcie
do nich oraz poruszanie
się pomiędzy
nimi. Tworzenie
Obszar
kompetencji
1 Informacja
i dane
1.1 Przeglądanie,
wyszukiwanie
i filtrowanie
danych,
informacji
i treścii aktualizowanie
cyfrowychwłasnych strategii wyszukiwania.

1 1

Wyrażanie potrzeb z zakresu informacji, wyszukiwanie danych, informacji i treści w środowiskach cyfrowych, dotarcie do nich oraz poruszanie się pomiędzy nimi. Tworzenie i aktualizowanie własnych strategii wyszukiwania.
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Przykłady zastosowania (wymiar 5 ram odniesienia) również zostały zaktualizowane
i wyrażone w kontekście dwóch obszarów użytkowania: zatrudnienie i uczenie się.
Ilustrują one osiem poziomów zaawansowania, co stanowi wsparcie dla przyszłej implementacji DigComp 2.1.
W rozdziale 3 niniejszego raportu przykłady zastosowania przedstawiono w następujący sposób:
•

Uwzględniono przykłady poziomów zaawansowania w dwóch obszarach zastosowania: zatrudnienie i uczenie się.

•

Uwzględniono scenariusze dla każdego obszaru kompetencji i obszaru zastosowania, aby wskazać kontekst dla przykładów.

•

Opracowano przykłady dla dwóch obszarów zastosowania na każdym poziomie zaawansowania.
W obecnej wersji 2.1 przykłady na wszystkich ośmiu poziomach są dostępne tylko
dla pierwszej kompetencji (1.1), dla pozostałych kompetencji podajemy przykłady
na jednym wybranym poziomie dla obu obszarów zastosowania5.
W celu zapewnienia przykładów dla tej samej liczby poziomów zaawansowania i tej
samej ilości przykładów dla każdego poziomu, zastosowaliśmy mechanizm „kaskadowy”: dla jednej kompetencji podaliśmy przykłady na jednym poziomie, dla kolejnej
– na kolejnym poziomie itd. Na przykład, kompetencje 1.1 i 1.2 zawierają przykłady
na poziomie 1, kompetencja 1.3 na poziomie 2, kompetencja 1.4 na poziomie 3 itd.

W celu czytelnego przedstawienia kolejnych poziomów zaawansowania, efektów uczenia się i zastosowań praktycznych wskazanych w „Przykładach zastosowania”, zostały
one ujęte w formie tabeli (Kompetencja 1.1) na stronie 16-23.
Zastosowane w niej ilustracje mają na celu zobrazowanie po jednym przykładzie zastosowania dla kontekstu zatrudnienia i uczenia się w odniesieniu do kompetencji 1.1.
Oznacza to, że rysunki umożliwiają czytelnikowi łatwiejsze zrozumienie postępów
w nabywaniu kompetencji cyfrowych, dzięki czemu stanowią wsparcie dla interesariuszy
planujących wdrożenie ram odniesienia.

5
Nie podano przykładów dla każdego poziomu zaawansowania ze względu na opisowy charakter ram odniesienia,
których celem jest przybliżenia poziomów zaawansowania.
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Wyrażanie potrzeb z zakresu informacji, wyszukiwanie danych, informacji i treści w środowiskach cyfrowych, dotarcie do nich oraz poruszanie się pomiędzy nimi. Tworzenie i aktualizowanie własnych strategii wyszukiwania.

Obszar kompetencji 1 Informacja i dane  ‣  1.1 Przeglądanie, wyszukiwanie i filtrowanie danych, informacji i treści cyfrowych
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Poziomy
zaawansowania

1

Podstawowy

Na poziomie podstawowym i ze wsparciem
potrafię:
• identyfikować swoje potrzeby informacyjne,
• znajdować dane, informacje i treści poprzez
proste wyszukiwanie w środowiskach cyfrowych,
• znajdować sposoby na dotarcie do tych
danych, informacji i treści oraz poruszanie się
między nimi,
• identyfikować proste, własne strategie wyszukiwania

Przykłady
zastosowania
01
Zatrudnienie
Scenariusz:
Proces
poszukiwania
pracy

Z pomocą doradcy zawodowego:
Potrafię wskazać z listy portali te, które mogą mi
pomóc w znalezieniu pracy.
Potrafię również znaleźć te portale w sklepie
z aplikacjami na smartfonie, uzyskać do nich
dostęp oraz poruszać się między nimi.
Z listy ogólnych słów kluczowych do poszukiwania pracy dostępnych na blogach o poszukiwaniu
pracy, potrafię również wskazać słowa kluczowe,
które są dla mnie przydatne

2

Na poziomie podstawowym oraz samodzielnie
i z odpowiednim wsparciem w razie potrzeby
potrafię:
• identyfikować swoje potrzeby informacyjne,
• znajdować dane, informacje i treści poprzez
proste wyszukiwanie w środowiskach cyfrowych,
• znajdować sposoby na dotarcie do tych
danych, informacji i treści oraz poruszanie się
między nimi,

3

Średniozaawansowany

Samodzielnie i rozwiązując proste problemy, potrafię:
• wyjaśnić swoje potrzeby informacyjne,
• wykonywać dobrze zdefiniowane i rutynowe wyszukiwania w celu znalezienia danych, informacji i treści
w środowiskach cyfrowych,
• wyjaśnić, jak uzyskać do nich dostęp i nawigować
między nimi,
• wyjaśnić dobrze zdefiniowane i rutynowe własne
strategie wyszukiwania

4

Niezależnie, zgodnie z własnymi potrzebami
i rozwiązując dobrze zdefiniowane i nierutynowe
problemy, potrafię:
• zilustrować potrzeby informacyjne,
• organizować wyszukiwanie danych, informacji
i treści w środowiskach cyfrowych,
• opisać, jak uzyskać dostęp do tych danych, informacji i treści oraz nawigować między nimi,
• organizować własne strategie wyszukiwania.

• identyfikować proste, własne strategie wyszukiwania
W razie potrzeby z pomocą doradcy zawodowego:

Potrafię wymienić portale, z których zazwyczaj korzystam przy poszukiwaniu pracy.

Potrafię wskazać z listy portali te, które mogą mi
pomóc w znalezieniu pracy.

Potrafię używać właściwie zdefiniowanych słów kluczowych, aby znaleźć portale z ofertami pracy w sklepie
z aplikacjami na smartfonie i wyjaśnić doradcy zawodowemu, w jaki sposób uzyskuję do nich dostęp i
poruszam się między nimi.

Potrafię również znaleźć te portale w sklepie
z aplikacjami na smartfonie, uzyskać do nich
dostęp oraz poruszać się między nimi.
Z listy ogólnych słów kluczowych do poszukiwania pracy dostępnych na blogach o poszukiwaniu
pracy, potrafię również wskazać słowa

Potrafię wyjaśnić doradcy zawodowemu, dlaczego zwykle używam określonych słów kluczowych do wyszukiwania portali i aplikacji w moim smartfonie.
Potrafię rozwiązać trudności w przypadkach takich jak
uruchomienie niewłaściwego portalu lub aplikacji do poszukiwania pracy, czy poruszać się poza portalami,
z których zazwyczaj korzystam

Potrafię podać doradcy zawodowemu przykłady odpowiednich portali lub aplikacji do poszukiwania pracy,
których używam zgodnie z moimi potrzebami.
Potrafię opracować własną strategię wyszukiwania, jak używanie słów kluczowych i sprawdzanie
oceny aplikacji, tak aby znaleźć na moim smartfonie
odpowiednie aplikacje, które pasują do mojego profilu
poszukiwania pracy.
Potrafię opisać doradcy zawodowemu, w jaki sposób
uzyskuję dostęp i poruszam się pomiędzy aplikacjami
znalezionymi dzięki mojej strategii wyszukiwania.
Potrafię opracować listę słów kluczowych, przydatnych
do wyszukiwania portali i aplikacji z ofertami pracy
zgodnymi z moim profilem zawodowym na swoim
smartfonie.
Podczas wykonywania tych czynności potrafię dokonać
oceny nowych aplikacji, które pojawią się w sklepie
z aplikacjami na smartfonie w wyniku wyszukiwania,
lub dodawać nowe słowa kluczowe do mojej własnej
strategii wyszukiwania.
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Poziomy
zaawansowania

5

Zaawansowany

Oprócz wspierania innych, potrafię:
• reagować na potrzeby informacyjne,
• stosować wyszukiwania w celu uzyskania
danych, informacji i treści w środowiskach
cyfrowych,
• pokazywać, jak uzyskać dostęp do tych danych, informacji i treści oraz nawigować między
nimi,
• proponować własne strategie wyszukiwania.

6

Na poziomie zaawansowanym, zgodnie z własnymi potrzebami i potrzebami innych osób,
w złożonych kontekstach, potrafię:
• ocenić potrzeby informacyjne,
• dostosować swoją strategię wyszukiwania,
aby znaleźć najbardziej adekwatne dane, informacje i treści w środowiskach cyfrowych,
• wyjaśnić, jak dotrzeć do najbardziej adekwatnych danych, informacji i treści oraz nawigować
między nimi,

7

Wysoce
zaawansowany

Na poziomie wysoce specjalistycznym potrafię:
• tworzyć rozwiązania złożonych problemów z ograniczonymi możliwościami, które są związane z przeglądaniem, wyszukiwaniem i filtrowaniem danych,
informacji i treści cyfrowych,
• integrować swoją wiedzę, aby przyczyniać się do
rozwoju profesjonalnej praktyki i wiedzy oraz wspierać innych w przeglądaniu, wyszukiwaniu i filtrowaniu
danych, informacji i treści cyfrowych.

8

Na najbardziej zaawansowanym i specjalistycznym
poziomie potrafię:
• tworzyć rozwiązania złożonych problemów
z wieloma powiązanymi czynnikami związanych
z przeglądaniem, wyszukiwaniem i filtrowaniem
danych, informacji i treści cyfrowych.
• zaproponować nowe koncepcje i procesy w danej
dziedzinie.

• różnicować własne strategie wyszukiwania.

Przykłady
zastosowania
01
Zatrudnienie
Scenariusz:
Proces
poszukiwania
pracy

Podczas poszukiwania pracy potrafię znaleźć
portale i aplikacje związane z moim profilem
zawodowym w dowolnym środowisku cyfrowym,
zarówno typowym, jak i nowym (system operacyjny, aplikacje, urządzenia).
Potrafię również pokazać koledze, jak znaleźć
aplikacje na swoim smartfonie, używając różnych
słów kluczowych i kryteriów oceny, aby wybrać te,
które pasują do jego profilu zawodowego.
Potrafię wyjaśnić mu, jak uzyskać dostęp do tych
aplikacji i poruszać się między nimi, aby znaleźć
odpowiednie oferty pracy.
Potrafię udzielić koledze wskazówek dotyczących
poszukiwania pracy obejmujących główne słowa
kluczowe, ogłoszenia o pracy, blogi, wiki, aplikacje
i portale, których używam podczas poszukiwania
pracy, i udostępniać je innym osobom poszukującym pracy.

Potrafię ocenić i wybrać odpowiednie portale
z ofertami pracy pod kątem moich potrzeb w zakresie poszukiwania pracy oraz potrzeb kolegi.
Potrafię znaleźć aplikacje do poszukiwania pracy
dostosowane do moich potrzeb w zakresie poszukiwania pracy i potrzeb kolegi. Potrafię rozróżniać odpowiednie i nieodpowiednie aplikacje lub
spam podczas uzyskiwania dostępu do aplikacji
i poruszania się między nimi.

Potrafię stworzyć cyfrową platformę współpracy (blog,
wiki itp.), która może być używana przez inne osoby
poszukujące pracy do przeglądania i filtrowania portali
i ofert pracy zgodnie z ich potrzebami poszukiwania
pracy.

Potrafię tworzyć nowe aplikacje lub platformy do przeglądania, wyszukiwania i filtrowania portali
i ofert pracy, zgodnie z potrzebami osób poszukujących
pracy.

Potrafię wyjaśnić innym osobom poszukującym
pracy, w jaki sposób wykonuję te wyszukiwania,
i radzę sobie z nieoczekiwanymi sytuacjami,
które pojawiają się w środowisku cyfrowym
(spam, nieodpowiednie portale pracy, problemy
z pobieraniem itp.) w celu znalezienia odpowiednich ofert pracy na smartfonie.
Potrafię dzielić się wskazówkami dotyczącymi
poszukiwania pracy, zawierającymi odpowiednie słowa kluczowe, ogłoszenia o pracy, blogi,
wiki, aplikacje i portale dostosowane do różnych
profili zawodowych, i podawać przykłady, jak
radzić sobie ze złożonymi wyzwaniami podczas
poszukiwania pracy (np. niemożność znalezienia
odpowiednich ogłoszeń o pracę, fałszywe lub
stare ogłoszenia o pracy).
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Poziomy
zaawansowania

1

Podstawowy

Na poziomie podstawowym i ze wsparciem
potrafię:
• identyfikować swoje potrzeby informacyjne,
• znajdować dane, informacje i treści poprzez
proste wyszukiwanie w środowiskach cyfrowych,
• znajdować sposoby na dotarcie do tych
danych, informacji i treści oraz poruszanie się
między nimi,
• identyfikować proste, własne strategie wyszukiwania

Przykłady
zastosowania
02
Uczenie się
Scenariusz:
Przygotowanie krótkiego
raportu na
określony
temat

Z pomocą mojego nauczyciela:
Potrafię wskazać strony internetowe, blogi
i cyfrowe bazy danych z listy w moim podręczniku
cyfrowym, żeby wyszukać literaturę z zakresu
tematyki raportu.
Potrafię również wskazać literaturę z zakresu
tematyki raportu na tych stronach internetowych,
blogach i cyfrowych bazach danych, a także uzyskać do nich dostęp i poruszać się między nimi.
Korzystając z listy ogólnych słów kluczowych
i tagów dostępnych w moim podręczniku cyfrowym, potrafię również wskazać te, które byłyby
przydatne do znalezienia literatury dotyczącej
tematyki raportu

2

Na poziomie podstawowym oraz samodzielnie
i z odpowiednim wsparciem w razie potrzeby
potrafię:
• identyfikować swoje potrzeby informacyjne,
• znajdować dane, informacje i treści poprzez
proste wyszukiwanie w środowiskach cyfrowych,
• znajdować sposoby na dotarcie do tych
danych, informacji i treści oraz poruszanie się
między nimi,

3

Średniozaawansowany

Samodzielnie i rozwiązując proste problemy, potrafię:
• wyjaśnić swoje potrzeby informacyjne,
• wykonywać dobrze zdefiniowane i rutynowe wyszukiwania w celu znalezienia danych, informacji i treści
w środowiskach cyfrowych,
• wyjaśnić, jak uzyskać do nich dostęp i nawigować
między nimi,
• wyjaśnić dobrze zdefiniowane i rutynowe własne
strategie wyszukiwania

4

Niezależnie, zgodnie z własnymi potrzebami i rozwiązując dobrze zdefiniowane i nierutynowe problemy,
potrafię:
• zilustrować potrzeby informacyjne,
• organizować wyszukiwanie danych, informacji
i treści w środowiskach cyfrowych,
• opisać, jak uzyskać dostęp do tych danych, informacji i treści oraz nawigować między nimi,
• organizować własne strategie wyszukiwania

• identyfikować proste, własne strategie wyszukiwania
W klasie z moim nauczycielem, z którym mogę
się konsultować w razie potrzeby:
Potrafię wskazać strony internetowe, blogi i cyfrowe bazy danych z listy w moim podręczniku
cyfrowym, żeby wyszukać literaturę z zakresu
tematyki raportu.
Potrafię również wskazać literaturę z zakresu
tematyki raportu na tych stronach internetowych, blogach i cyfrowych bazach danych,
a także uzyskać do nich dostęp i poruszać się
między nimi.
Korzystając z listy ogólnych słów kluczowych
i tagów dostępnych w moim podręczniku cyfrowym, potrafię również wskazać te, które byłyby
przydatne do znalezienia literatury dotyczącej
tematyki raportu.

Samodzielnie:
Potrafię wymienić mojemu nauczycielowi strony internetowe, blogi i cyfrowe bazy danych, z których zazwyczaj
korzystam na swoim komputerze w celu sprawdzenia
literatury do prac domowych.
Potrafię również użyć odpowiednio zdefiniowanych słów
kluczowych, aby znaleźć zasoby literaturowe na stronach internetowych, blogach i cyfrowych bazach danych
oraz wyjaśnić, w jaki sposób uzyskuję dostęp
i poruszam się pośród znalezionych rezultatów wyszukiwania.
Potrafię objaśnić moim kolegom z klasy słowa kluczowe
i tagi, których zwykle używam do znajdowania literatury
w środowisku cyfrowym (blogi, strony internetowe, bazy
danych) przygotowując pracę domową.
Potrafię rozwiązać problemy, takie jak wejście na niewłaściwą stronę internetową, czy poruszanie się poza
stronami, z których zazwyczaj korzystam.

Potrafię podać kolegom z klasy przykłady stron internetowych, blogów i cyfrowych baz danych z których
korzystam, aby znaleźć literaturę na temat dotyczący
mojego raportu.
Potrafię zorganizować własną strategię wyszukiwania,
aby znaleźć odpowiednie strony, blogi i cyfrowe bazy
danych zawierające literaturę związaną z tematem
mojego raportu.
Potrafię opisać mojemu nauczycielowi, w jaki sposób
uzyskuję dostęp do stron internetowych, blogów
i cyfrowych bazy danych oraz poruszam się w nich,
tak aby znaleźć literaturę, zidentyfikowaną w wyniku
mojej strategii wyszukiwania.
Potrafię organizować za pomocą cyfrowych i internetowych notatek na moim tablecie, listę przydatnych
słów kluczowych i tagów do wyszukiwania literatury
związanej z tematem raportu.
Potrafię rozwiązać niespodziewane trudności występujące podczas wykonywania tych czynności.
Na przykład potrafię dodać nowe słowa kluczowe
i tagi do moich strategii wyszukiwania, jeśli nie znajdę
odpowiednich zasobów związanych z tematem
raportu.
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Poziomy
zaawansowania

5

Zaawansowany

Oprócz wspierania innych, potrafię:
• reagować na potrzeby informacyjne,
• stosować wyszukiwania w celu uzyskania
danych, informacji i treści w środowiskach
cyfrowych,
• pokazywać, jak uzyskać dostęp do tych danych, informacji i treści oraz nawigować między
nimi,
• proponować własne strategie wyszukiwania.

6

Na poziomie zaawansowanym, zgodnie z własnymi potrzebami i potrzebami innych osób,
w złożonych kontekstach, potrafię:
• ocenić potrzeby informacyjne,
• dostosować swoją strategię wyszukiwania,
aby znaleźć najbardziej adekwatne dane,
informacje i treści w środowiskach cyfrowych,
• wyjaśnić, jak dotrzeć do najbardziej adekwatnych danych, informacji i treści oraz
nawigować między nimi,

7

Wysoce
zaawansowany

Na poziomie wysoce specjalistycznym potrafię:
• tworzyć rozwiązania złożonych problemów
z ograniczonymi możliwościami, które są związane z przeglądaniem, wyszukiwaniem i filtrowaniem
danych, informacji i treści cyfrowych,
• integrować swoją wiedzę, aby przyczyniać się do
rozwoju profesjonalnej praktyki i wiedzy oraz
wspierać innych w przeglądaniu, wyszukiwaniu
i filtrowaniu danych, informacji i treści cyfrowych

8

Na najbardziej zaawansowanym i specjalistycznym
poziomie potrafię:
• tworzyć rozwiązania złożonych problemów z wieloma powiązanymi czynnikami związanych z przeglądaniem, wyszukiwaniem i filtrowaniem danych,
informacji i treści cyfrowych.
• zaproponować nowe koncepcje i procesy w danej
dziedzinie.

• różnicować własne strategie wyszukiwania.

Przykłady
zastosowania
02
Uczenie się
Scenariusz:
Przygotowanie krótkiego
raportu na
określony
temat

W celu przygotowania raportu potrafię uzyskać
dostęp do stron internetowych, blogów i cyfrowych baz danych, aby znaleźć literaturę związaną
z danym tematem, używając dowolnego środowiska cyfrowego, zarówno rutynowego, jak i nowego (system operacyjny, aplikacje, urządzenia).
Potrafię pokazać koledze na jego tablecie, jak
znaleźć na strony internetowe, blogi i cyfrowe
bazy danych zawierające literaturę do raportu.
Potrafię wyjaśnić mu, jak uzyskać dostęp do tych
zasobów cyfrowych i poruszać się między nimi,
aby znaleźć literaturę do jego raportu.
Potrafię udzielić koledze wskazówek, jak znaleźć
strony internetowe, blogi i cyfrowe bazy danych
z literaturą związaną z raportem, używając słów
kluczowych i tagów.

Potrafię ocenić i wybrać najbardziej odpowiednie
strony internetowe, blogi i cyfrowe bazy danych,
aby uzyskać literaturę zgodnie z potrzebami
moimi i kolegi.
Potrafię znaleźć strony internetowe, blogi i cyfrowe bazy danych dostosowane do potrzeb moich
oraz kolegów, rozróżniać odpowiednie i nieodpowiednie zasoby cyfrowe, „wyskakujące” informacje lub spam podczas uzyskiwania dostępu
i nawigowania między nimi.

Potrafię stworzyć cyfrową platformę współpracy (blog,
wiki itp.) W cyfrowym środowisku edukacyjnym szkoły,
aby dzielić się i filtrować literaturę, która okazała się
przydatna w odniesieniu do tematyki raportu, wspierając moich kolegów z klasy podczas pisania raportu.

Potrafię opracować nową aplikację lub platformę do
przeglądania, wyszukiwania i filtrowania literatury na
tematy akademickie do zastosowania podczas zajęć.

Potrafię wyjaśnić swojemu nauczycielowi, w jaki
sposób wykonuję te wyszukiwania i stawić czoła
nieoczekiwanym sytuacjom, które pojawiają się
w środowisku cyfrowym (np. gdy potrzebuję
nazwy użytkownika, aby uzyskać dostęp do archiwów biblioteki cyfrowej), aby znaleźć literaturę do
napisania raportu.
Potrafię udzielić wskazówek opisując swoją
strategię wyszukiwania, dotyczących najbardziej
odpowiedniej literatury na stronach internetowych, blogach i cyfrowych bazach danych, w tym
przykładów, w jaki sposób można poradzić sobie
z dużą ilością treści występującą podczas nawigacji między tymi zasobami cyfrowymi (np. brak
wystarczającej ilości literatury, spam).
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Kompetencje

Rozdział 3

Kompetencje
Niniejszy rozdział prezentuje każdą z kompetencji DigComp 2.1 w tabeli w czterech wymiarach: wymiar 1 (obszar kompetencji), wymiar 2 (nazwa i opis kompetencji), wymiar 3
(poziomy zaawansowania) i wymiar 5 (przykłady zastosowania). Przypominamy tutaj,
iż DigComp 2.1 nie obejmuje wymiaru 4 (wiedza, umiejętności i postawy).

Obszar kompetencji 1: Informacja i dane

26

1.1 Przeglądanie, wyszukiwanie i filtrowanie danych, informacji i treści cyfrowych
1.2 Ocena danych, informacji i treści cyfrowych
1.3 Zarządzanie danymi, informacjami i treściami cyfrowymi

Obszar kompetencji 2: Komunikacja i współpraca
2.1
2.2
2.3
2.4
2.5
2.6

Komunikacja z wykorzystaniem technologii cyfrowych
Dzielenie się informacjami i zasobami z wykorzystaniem technologii cyfrowych
Aktywność obywatelska z wykorzystaniem technologii cyfrowych
Współpraca z wykorzystaniem technologii cyfrowych
Netykieta
Zarządzanie tożsamością cyfrową

Obszar kompetencji 3: Tworzenie treści cyfrowych
3.1
3.2
3.3
3.4

78

Narzędzia służące ochronie
Ochrona danych osobowych i prywatności
Ochrona zdrowia i dobrostanu
Ochrona środowiska

Obszar kompetencji 5: Rozwiązywanie problemów
5.1
5.2
5.3
5.4

62

Tworzenie treści cyfrowych
Integracja i przetwarzanie treści cyfrowych
Przestrzeganie prawa autorskiego i licencji
Programowanie

Obszar kompetencji 4: Bezpieczeństwo
4.1
4.2
4.3
4.4

38

Rozwiązywanie problemów technicznych
Rozpoznawanie potrzeb i rozwiązań technologicznych
Twórcze wykorzystywanie technologii cyfrowych
Rozpoznawanie braków w zakresie kompetencji cyfrowych
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Poziomy
zaawansowania

1

Podstawowy

Na poziomie podstawowym i ze wsparciem
potrafię:
• identyfikować swoje potrzeby informacyjne,
• znajdować dane, informacje i treści poprzez
proste wyszukiwanie w środowiskach cyfrowych,
• znajdować sposoby na dotarcie do tych danych, informacji i treści oraz nawigować między
nimi,
• identyfikować proste, własne strategie wyszukiwania

Przykłady
zastosowania
01
Zatrudnienie
Scenariusz:
Proces
poszukiwania
pracy

Przykłady
zastosowania
02
Uczenie się
Scenariusz:
Przygotowanie
krótkiego
raportu
na określony
temat

2

Na poziomie podstawowym oraz samodzielnie
i z odpowiednim wsparciem w razie potrzeby
potrafię:
• identyfikować swoje potrzeby informacyjne,
• znajdować dane, informacje i treści poprzez
proste wyszukiwanie w środowiskach cyfrowych,
• znajdować sposoby na dotarcie do tych danych, informacji i treści oraz nawigować między
nimi,

3

Średniozaawansowany

Samodzielnie i rozwiązując proste problemy, potrafię:
• identyfikować swoje potrzeby informacyjne,
• wykonywać dobrze zdefiniowane i rutynowe wyszukiwania w celu znalezienia danych, informacji i treści
w środowiskach cyfrowych,
• wyjaśnić, jak uzyskać do nich dostęp i nawigować
między nimi,
• wyjaśnić dobrze zdefiniowane i rutynowe własne
strategie wyszukiwania

4

Niezależnie, zgodnie z własnymi potrzebami i rozwiązując dobrze zdefiniowane i nierutynowe problemy,
potrafię:
• zilustrować potrzeby informacyjne,
• organizować wyszukiwanie danych, informacji
i treści w środowiskach cyfrowych,
• opisać, jak uzyskać dostęp do tych danych, informacji i treści oraz nawigować między nimi,
• organizować własne strategie wyszukiwania.

• identyfikować proste, własne strategie
wyszukiwania

Z pomocą doradcy zawodowego:
Potrafię wskazać portal, które mogą mi pomóc
w znalezieniu pracy.
Potrafię również znaleźć te portale w sklepie
z aplikacjami na smartfonie, uzyskać do nich
dostęp oraz nawigować między nimi.
Z listy ogólnych słów kluczowych do poszukiwania pracy dostępnych na blogach o poszukiwaniu
pracy, potrafię również wskazać słowa kluczowe,
które są dla mnie przydatne.

Z pomocą mojego nauczyciela:
Potrafię wskazać takie strony internetowe, blogi
i cyfrowe bazy danych z listy w moim podręczniku
cyfrowym, dzięki którym będę mógł wyszukać
literaturę z zakresu tematyki raportu.
Potrafię również wskazać treści z zakresu tematyki raportu na tych stronach internetowych, blogach i cyfrowych bazach danych, a także uzyskać
do nich dostęp i poruszać się między nimi.
Korzystając z listy ogólnych słów kluczowych
i tagów dostępnych w moim podręczniku cyfrowym, potrafię również wskazać te, które byłyby
przydatne do znalezienia treści dotyczących
tematyki raportu.
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Wyrażanie potrzeb z zakresu informacji, wyszukiwanie danych, informacji i treści w środowiskach cyfrowych, dotarcie do nich oraz poruszanie się pomiędzy nimi. Tworzenie i aktualizowanie własnych strategii wyszukiwania.

Obszar kompetencji 1 Informacja i dane  ‣  1.1 Przeglądanie, wyszukiwanie i filtrowanie danych, informacji i treści cyfrowych
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Poziomy
zaawansowania

5

Zaawansowany

Oprócz wspierania innych, potrafię:
• reagować na potrzeby informacyjne,
• stosować wyszukiwania w celu uzyskania
danych, informacji i treści w środowiskach
cyfrowych,
• pokazywać, jak uzyskać dostęp do tych danych, informacji i treści oraz nawigować między
nimi,
• proponować własne strategie wyszukiwania.

6

Na poziomie zaawansowanym, zgodnie z własnymi potrzebami i potrzebami innych osób,
w złożonych kontekstach, potrafię:
• ocenić potrzeby informacyjne,
• dostosować swoją strategię wyszukiwania,
aby znaleźć najbardziej adekwatne dane, informacje i treści w środowiskach cyfrowych,
• wyjaśnić, jak dotrzeć do najbardziej adekwatnych danych, informacji i treści oraz nawigować
między nimi,

7

Wysoce
zaawansowany

Na poziomie wysoce specjalistycznym potrafię:
• tworzyć rozwiązania złożonych problemów
z ograniczoną ilością czynników, które są związane z przeglądaniem, wyszukiwaniem i filtrowaniem
danych, informacji i treści cyfrowych,
• integrować swoją wiedzę, aby przyczyniać się do
rozwoju profesjonalnej praktyki i wiedzy oraz
wspierać innych w przeglądaniu, wyszukiwaniu
i filtrowaniu danych, informacji i treści cyfrowych.

8

Na najbardziej zaawansowanym i specjalistycznym
poziomie potrafię:
• tworzyć rozwiązania złożonych problemów
z wieloma powiązanymi czynnikami związanych
z przeglądaniem, wyszukiwaniem i filtrowaniem
danych, informacji i treści cyfrowych,
• zaproponować nowe koncepcje i procesy w danej
dziedzinie.

• różnicować własne strategie wyszukiwania

Przykłady
zastosowania
01
Zatrudnienie
Scenariusz:
Proces
poszukiwania
pracy

Przykłady
zastosowania
02
Uczenie się
Scenariusz:
Przygotowanie
krótkiego
raportu
na określony
temat
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Poziomy
zaawansowania

1

Podstawowy

Na poziomie podstawowym i ze wsparciem
potrafię:

Obszar kompetencji 1: Informacja i dane  ‣  1.2 Ocena danych, informacji i treści cyfrowych

Analiza, porównywanie i krytyczna ocena wiarygodności oraz rzetelności źródeł danych, informacji i treści cyfrowych. Analiza, interpretacja i krytyczna ocena danych, informacji i treści

• rozpoznać wiarygodność i rzetelność popularnych źródeł danych, informacji i treści cyfrowych.
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Przykłady
zastosowania
01
Zatrudnienie

2

Na poziomie podstawowym oraz samodzielnie
i z odpowiednim wsparciem w razie potrzeby
potrafię:
• rozpoznać wiarygodność i rzetelność popularnych źródeł danych, informacji i treści cyfrowych.

3

Średniozaawansowany

Samodzielnie i rozwiązując proste problemy, potrafię:
• przeprowadzić analizę, porównanie i ocenę wiarygodności i rzetelności dobrze zdefiniowanych źródeł
danych, informacji i treści cyfrowych.
• przeprowadzić analizę, interpretację i ocenę dobrze
zdefiniowanych danych, informacji i treści cyfrowych

4

Niezależnie, zgodnie z własnymi potrzebami i rozwiązując dobrze zdefiniowane i nierutynowe problemy,
potrafię:
• przeprowadzić analizę, porównanie i ocenę źródeł
danych, informacji i treści cyfrowych.
• przeprowadzić analizę, interpretację i ocenę danych, informacji i treści cyfrowych.

Z pomocą doradcy zawodowego:
Na liście portali i aplikacji do poszukiwania pracy,
znalezionych przez kolegę na blogu urzędu pracy
potrafię zidentyfikować powszechnie używane,
ponieważ zawierają wiarygodne oferty pracy

Scenariusz:
Proces
poszukiwania
pracy

Przykłady
zastosowania
02
Uczenie się

Z pomocą mojego nauczyciela:
Na liście blogów i zasobów cyfrowych w moim
podręczniku, zawierających dostępną literaturę,
potrafię zidentyfikować powszechnie używane,
ponieważ są rzetelne i wiarygodne

Scenariusz:
Przygotowanie
krótkiego
raportu
na określony
temat
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Poziomy
zaawansowania

5
Oprócz wspierania innych, potrafię:
• rwykonać ocenę wiarygodności rzetelności
różnych źródeł danych, informacji i treści
cyfrowych.

Obszar kompetencji 1: Informacja i dane  ‣  1.2 Ocena danych, informacji i treści cyfrowych

Analiza, porównywanie i krytyczna ocena wiarygodności oraz rzetelności źródeł danych, informacji i treści cyfrowych. Analiza, interpretacja i krytyczna ocena danych, informacji i treści

• wykonać ocenę różnych danych, informacji
i treści cyfrowych.
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Zaawansowany

6

Na poziomie zaawansowanym, zgodnie z własnymi potrzebami i potrzebami innych osób,
w złożonych kontekstach, potrafię:
• krytycznie ocenić wiarygodność i rzetelność
źródeł danych, informacji i treści cyfrowych.
• krytycznie ocenić wiarygodność i dane, informacje i treści cyfrowe.

7

Wysoce
zaawansowany

Na poziomie wysoce specjalistycznym potrafię:
• tworzyć rozwiązania złożonych problemów
z ograniczoną ilością czynników, które są związane z analizą i oceną wiarygodnych i rzetelnych
źródeł danych, informacji i treści w środowiskach
cyfrowych.
• integrować swoją wiedzę, aby przyczyniać się
do rozwoju profesjonalnej praktyki i wiedzy.
Wspierać innych w analizie i ocenie wiarygodności
i rzetelności danych, informacji i treści cyfrowych
oraz ich źródeł.

8

Na najbardziej zaawansowanym i specjalistycznym
poziomie potrafię:
• tworzyć rozwiązania złożonych problemów
z wieloma powiązanymi czynnikami, które są
związane z analizą i oceną wiarygodnych i rzetelnych źródeł danych, informacji i treści w środowiskach cyfrowych
• zaproponować nowe koncepcje i procesy w danej
dziedzinie.

Przykłady
zastosowania
01
Zatrudnienie
Scenariusz:
Proces
poszukiwania
pracy

Przykłady
zastosowania
02
Uczenie się
Scenariusz:
Przygotowanie
krótkiego
raportu
na określony
temat
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Poziomy
zaawansowania

1

Podstawowy

Na poziomie podstawowym i ze wsparciem
potrafię:
• zidentyfikować w jaki sposób organizować,
przechowywać i odnajdować dane, informacje i treści w prosty sposób w środowiskach
cyfrowych.

Obszar kompetencji 1: Informacja i dane  ‣  1.3 Zarządzanie danymi, informacjami i treściami cyfrowymi

Organizowanie, przechowywanie oraz odnajdywanie danych, informacji i treści w środowiskach cyfrowych. Organizowanie i przetwarzanie ich w ustrukturyzowanym środowisku.

• rozpoznać gdzie je organizować w prosty sposób w ustrukturyzowanym środowisku.
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Przykłady
zastosowania
01
Zatrudnienie

2

Na poziomie podstawowym oraz samodzielnie
i z odpowiednim wsparciem w razie potrzeby
potrafię:
• zidentyfikować w jaki sposób organizować,
przechowywać i odnajdować dane, informacje i treści w prosty sposób w środowiskach
cyfrowych.

3

Średniozaawansowany

Samodzielnie i rozwiązując proste problemy, potrafię:
• wybierać dane, informacje i treści w celu organizacji,
przechowywania i dostępu w rutynowy sposób
w środowiskach cyfrowych,
• organizować, je w rutynowy sposób w ustrukturyzowanym środowisku.

4

Niezależnie, zgodnie z własnymi potrzebami i rozwiązując dobrze zdefiniowane i nierutynowe problemy,
potrafię:
• organizować dane, informacje i treści w celu łatwego przechowywania i dostępu,
• organizować informacje, dane i treści w ustrukturyzowanym środowisku.

• rozpoznać gdzie je organizować w prosty
sposób w ustrukturyzowanym środowisku.

W domu z siostrą, którą mogę zapytać kiedy
potrzebuję:
Potrafię zidentyfikować gdzie i jak organizować
i śledzić ogłoszenia o pracę w aplikacji
(np. www.indeed.com) na swoim smartfonie
w celu znajdowania ich gdy są potrzebne
w procesie poszukiwania pracy.

Scenariusz:
Proces
poszukiwania
pracy

Przykłady
zastosowania
02
Uczenie się
Scenariusz:
Przygotowanie
krótkiego
raportu
na określony
temat

W klasie z nauczycielem, z którym mogę się
konsultować kiedy potrzebuję:
Potrafię zidentyfikować aplikację na tablecie do
organizacji i przechowywanie linków do stron
internetowych, blogów i zasobów cyfrowych
odnoszących się do literatury określonego zagadnienia, oraz stosować je i przetwarzać kiedy są
potrzebne do mego raportu.
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Poziomy
zaawansowania

5

Zaawansowany

Oprócz wspierania innych, potrafię:
• zarządzać informacją, danymi i treścią w celu
łatwego przechowywania i dostępu,

Obszar kompetencji 1: Informacja i dane  ‣  1.3 Zarządzanie danymi, informacjami i treściami cyfrowymi

Organizowanie, przechowywanie oraz odnajdywanie danych, informacji i treści w środowiskach cyfrowych. Organizowanie i przetwarzanie ich w ustrukturyzowanym środowisku.

• przeprowadzić ich organizację i przetwarzanie
w ustrukturyzowanym środowisku.
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6

Na poziomie zaawansowanym, zgodnie z potrzebami własnymi i innych osób, w złożonych
kontekstach, potrafię:
• dostosować zarządzanie informacją, danymi
i treścią w celu ich najbardziej adekwatnego
łatwego odnajdywania i przechowywania.
• dostosować je w celu organizacji i przetwarzania w najbardziej adekwatnym ustrukturyzowanym środowisku.

7

Wysoce
zaawansowany

Na poziomie wysoce specjalistycznym potrafię:
• tworzyć rozwiązania złożonych problemów
z ograniczonymi możliwościami, które są związane
z zarządzaniem danymi, informacją i treścią w celu ich
organizowania, przechowywania oraz odnajdywania
w ustrukturyzowanych środowiskach cyfrowych.
• integrować swoją wiedzę, aby przyczyniać się do
rozwoju profesjonalnej praktyki i wiedzy oraz
wspierać innych w zarządzaniu danymi, informacją
i treścią w celu ich organizowania, przechowywania
oraz odnajdywania w ustrukturyzowanych środowiskach cyfrowych.

8

Na najbardziej zaawansowanym i specjalistycznym
poziomie potrafię:
• tworzyć rozwiązania złożonych problemów
z wieloma powiązanymi czynnikami które są
związane z zarządzaniem danymi, informacją i treścią w celu ich organizowania, przechowywania oraz
odnajdywania w ustrukturyzowanych środowiskach
cyfrowych.
• zaproponować nowe koncepcje i procesy w danej
dziedzinie.

Przykłady
zastosowania
01
Zatrudnienie
Scenariusz:
Proces
poszukiwania
pracy

Przykłady
zastosowania
02
Uczenie się
Scenariusz:
Przygotowanie
krótkiego
raportu
na określony
temat
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Poziomy
zaawansowania

1

Podstawowy

Na poziomie podstawowym i ze wsparciem
potrafię:
• wybrać proste technologie cyfrowe do komunikacji

Interakcja poprzez wykorzystanie różnego rodzaju technologii cyfrowych oraz rozumienie właściwych środków komunikacji cyfrowej dla danego kontekstu.

Obszar kompetencji 2: Komunikacja i współpraca  ‣  2.1 Komunikacja z wykorzystaniem technologii cyfrowych

• zidentyfikować odpowiednie proste narzędzia
komunikacji do danego kontekstu
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Przykłady
zastosowania
01
Zatrudnienie
Scenariusz:
Organizacja
wydarzenia

Przykłady
zastosowania
02
Uczenie się
Scenariusz:
Przygotowanie
pracy grupowej z kolegami z klasy

2

Na poziomie podstawowym oraz samodzielnie
i z odpowiednim wsparciem w razie potrzeby
potrafię:
• wybrać proste technologie cyfrowe do komunikacji

3

Średniozaawansowany

Samodzielnie i rozwiązując proste problemy, potrafię:
• wykonać dobrze zdefiniowane i rutynowe interakcje przy użyciu technologii cyfrowych
• wybrać dobrze zdefiniowane i rutynowe odpowiednie narzędzia komunikacji do danego kontekstu

• zidentyfikować odpowiednie proste narzędzia
komunikacji do danego kontekstu

4

Niezależnie, zgodnie z własnymi potrzebami i rozwiązując dobrze zdefiniowane i nierutynowe problemy,
potrafię:
• wybrać rożne technologie cyfrowe do interakcji
• wybrać różne odpowiednie cyfrowe narzędzia
komunikacji do danego kontekstu.

Samodzielnie:
Potrafię kontaktować się z uczestnikami i kolegami
z pracy poprzez aplikację ze służbowym kontem email
na moim smartfonie w celu organizacji eventu dla
mojej firmy.
Potrafię również wybrać opcje dostępne w moim pakiecie email suite do organizacji eventu, jak np. przesłanie
kalendarza zaproszeń.
Potrafię rozwiązywać problemy, np. błędne adresy
email.

Samodzielnie:
Potrafię używać powszechnie stosowanego chata na
moim smartfonie (np. Facebook messenger lub WhatsApp) żeby porozmawiać z kolegami z klasy i organizować pracę w grupie.
Potrafię wybrać inne cyfrowe narzędzia komunikacji na
tablecie (np. forum klasowe) które mogę być przydatne
do omawiania szczegółów organizacji pracy grupowej.
Potrafię wykonywać czynności, takie jak dodawanie lub
usuwanie uczestników do czata grupowego.
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Poziomy
zaawansowania

5

Zaawansowany

Oprócz wspierania innych, potrafię:
• używać różnorodnych technologii cyfrowych do
interakcji oraz

Interakcja poprzez wykorzystanie różnego rodzaju technologii cyfrowych oraz rozumienie właściwych środków komunikacji cyfrowej dla danego kontekstu.

Obszar kompetencji 2: Komunikacja i współpraca  ‣  2.1 Komunikacja z wykorzystaniem technologii cyfrowych

• wskazać najbardziej odpowiednie cyfrowe
narzędzia komunikacji w danym kontekście.
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6

Na poziomie zaawansowanym, zgodnie z potrzebami własnymi i innych osób, w złożonych
kontekstach, potrafię:
• adaptować różnorodne technologie cyfrowe
do najbardziej odpowiedniej interakcji
• adaptować najbardziej odpowiednie narzędzia komunikacji do danego kontekstu.

7

Wysoce
zaawansowany

Na poziomie wysoce specjalistycznym potrafię:
• tworzyć rozwiązania złożonych problemów
z ograniczonymi możliwościami, które są związane
z interakcjami poprzez technologie cyfrowe i cyfrowe
narzędzia komunikacji.
• integrować swoją wiedzę, aby przyczyniać się do
rozwoju profesjonalnej praktyki i wiedzy oraz
wspierać innych w interakcjach przy z zastosowaniem technologii cyfrowych.

8

Na najbardziej zaawansowanym i specjalistycznym
poziomie potrafię:
• tworzyć rozwiązania złożonych problemów
z wieloma powiązanymi czynnikami które są
związane z interakcjami przy wykorzystaniu technologii cyfrowych i cyfrowych narzędzi komunikacji.
• zaproponować nowe koncepcje i procesy w danej
dziedzinie.

Przykłady
zastosowania
01
Zatrudnienie
Scenariusz:
Organizacja
wydarzenia

Przykłady
zastosowania
02
Uczenie się
Scenariusz:
Przygotowanie
pracy grupowej z kolegami z klasy

41

Umiejętność dzielenia się z innymi osobami danymi, informacjami i treściami cyfrowymi poprzez użycie odpowiednich technologii cyfrowych. Umiejętność działania jako pośrednik w przekazywaniu informacji, umiejętność stosowania odnośników i przypisów.

Obszar kompetencji 2: Komunikacja i współpraca  ‣  2.2 Dzielenie się informacjami i zasobami z wykorzystaniem technologii cyfrowych

42

Poziomy
zaawansowania

1

Podstawowy

Na poziomie podstawowym i ze wsparciem
potrafię:
• rozpoznać proste odpowiednie technologie
cyfrowe do dzielenia się danymi, informacjami i
treściami cyfrowymi
• zidentyfikować proste praktyki dotyczące
odniesień i przypisów.

Przykłady
zastosowania
01
Zatrudnienie
Scenariusz:
Organizacja
wydarzenia

2

Na poziomie podstawowym oraz samodzielnie
i z odpowiednim wsparciem w razie potrzeby
potrafię:
• rozpoznać proste technologie cyfrowe do
dzielenia się danymi, informacjami i treściami
cyfrowymi
• zidentyfikować proste praktyki dotyczące
odniesień i przypisów.

3

Średniozaawansowany

Samodzielnie i rozwiązując proste problemy, potrafię:
• wybrać dobrze zdefiniowane i rutynowe technologie cyfrowe do dzielenia się danymi, informacjami
i treściami cyfrowymi
• wyjaśnić w jaki sposób pośredniczyć w dzieleniu się
informacjami i treściami poprzez dobrze zdefiniowane i rutynowe technologie cyfrowe
• opisać dobrze zdefiniowane i rutynowe praktyki
dotyczące odniesień i przypisów.

4

Niezależnie, zgodnie z własnymi potrzebami i rozwiązując dobrze zdefiniowane i nierutynowe problemy,
potrafię:
• użytkować odpowiednie technologie cyfrowe, aby
w dzielić się informacjami i treściami
• wyjaśnić w jaki sposób pośredniczyć w dzieleniu
się informacjami i treściami przy użyciu technologii
cyfrowych
• opisać praktyki dotyczące odniesień i przypisów.

Potrafię stosować cyfrowy system przechowywania
danych w firmie do udostępniania agendy wydarzenia jego uczestnikom wg listy którą sporządziłem na
swoim komputerze.
Potrafię pokazać koledze na jego smartfonie w jaki
sposób uzyskać dostęp I udostępniać agendę wykorzystując firmowy system przechowywania informacji
cyfrowych.
Potrafię pokazać przełożonemu na jego tablecie
zasoby cyfrowe które stosuję do opracowania agendy
wydarzenia.
Potrafię reagować na wyzwania związane z powyższymi czynnościami, jak np. niespodziewany problem
z udostępnianiem agendy uczestnikom.

Przykłady
zastosowania
02
Uczenie się
Scenariusz:
Przygotowanie
pracy grupowej z kolegami z klasy

Potrafię stosować systemy przechowywania w chmurze (np.: Dropbox, Google Drive) do udostępniania
materiałów innym członkom grupy. Potrafię wyjaśnić
innym członkom mojej grupy, używając laptopa, w jaki
sposób udostępniam materiały w cyfrowym systemie
przechowywania.
Potrafię pokazać nauczycielce, na jej tablecie, cyfrowe
zasoby których używam do przygotowania materiałów
do pracy grupowej.
Podczas powyższych czynności potrafię rozwiązać
każdy problem mający związek z przechowywaniem
czy udostępnianiem materiałów członkom mojej
grupy.
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Umiejętność dzielenia się z innymi osobami danymi, informacjami i treściami cyfrowymi poprzez użycie odpowiednich technologii cyfrowych. Umiejętność działania jako pośrednik w przekazywaniu informacji, umiejętność stosowania odnośników i przypisów.

Obszar kompetencji 2: Komunikacja i współpraca  ‣  2.2 Dzielenie się informacjami i zasobami z wykorzystaniem technologii cyfrowych
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Poziomy
zaawansowania

5

Zaawansowany

Oprócz wspierania innych, potrafię:
• dzielić się informacją i treściami cyfrowymi przez różnorodne odpowiednie narzędzia
cyfrowe
• pokazać innym w jaki sposób pośredniczyć
w dzieleniu się informacjami i treściami poprzez
technologie cyfrowe
• stosować różnorodne praktyki dotyczące
odniesień i przypisów.

6

Na poziomie zaawansowanym, zgodnie z własnymi potrzebami i potrzebami innych osób,
w złożonych kontekstach, potrafię:
• określać najbardziej odpowiednie technologie cyfrowe do dzielenia się informacja
i treściami.
• adaptować swoją rolę pośrednika.
• różnicować użycie bardziej odpowiednich
praktyk dotyczących odniesień i przypisów.

7

Wysoce
zaawansowany

Na poziomie wysoce specjalistycznym potrafię:
• tworzyć rozwiązania złożonych problemów
z ograniczonymi możliwościami, które są związane z dzieleniem się przy wykorzystaniu technologii
cyfrowych.
• integrować swoją wiedzę, aby przyczyniać się do
rozwoju profesjonalnej praktyki i wiedzy oraz
wspierać innych w dzieleniu się przy wykorzystaniu
technologii cyfrowych.

8

Na najbardziej zaawansowanym i specjalistycznym
poziomie potrafię:
• tworzyć rozwiązania złożonych problemów
z wieloma powiązanymi czynnikami które są
związane z dzieleniem się przy wykorzystaniu technologii cyfrowych.
• zaproponować nowe koncepcje i procesy w danej
dziedzinie.

Przykłady
zastosowania
01
Zatrudnienie
Scenariusz:
Organizacja
wydarzenia

Przykłady
zastosowania
02
Uczenie się
Scenariusz:
Przygotowanie
pracy grupowej z kolegami z klasy
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Uczestniczenie w życiu społecznym poprze wykorzystanie publicznych i prywatnych usług cyfrowych. Poszukiwanie możliwości usamodzielnienia się i działań obywatelskich poprzez odpowiednie technologie cyfrowe..

Obszar kompetencji 2: Komunikacja i współpraca  ‣  2.3 Aktywność obywatelska z wykorzystaniem technologii cyfrowych
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Poziomy
zaawansowania

1
Na poziomie podstawowym i ze wsparciem
potrafię:
• identyfikować proste usługi cyfrowe w celu
uczestnictwa w życiu społecznym
• rozpoznać proste odpowiednie technologie
cyfrowe aby umożliwić sobie uczestnictwo
w życiu społecznym jako obywatel.

Podstawowy

2

Na poziomie podstawowym oraz samodzielnie
i z odpowiednim wsparciem w razie potrzeby
potrafię:
• identyfikować proste usługi cyfrowe w celu
uczestnictwa w życiu społecznym
• rozpoznać proste odpowiednie technologie
cyfrowe aby umożliwić sobie uczestnictwo
w życiu społecznym jako obywatel.

3

Średniozaawansowany

4

Samodzielnie rozwiązując proste problemy, potrafię:

Niezależnie, i rozwiązując proste problemy, potrafię:

• wybrać dobrze zdefiniowane i rutynowe usługi
cyfrowe w celu uczestnictwa w życiu społecznym

• wybrać dobrze zdefiniowane i rutynowe usługi
cyfrowe w celu uczestnictwa w życiu społecznym

• wskazać dobrze zdefiniowane i rutynowe odpowiednie technologie cyfrowe aby umożliwić sobie
uczestnictwo w życiu społecznym jako obywatel.

• wskazać dobrze zdefiniowane i rutynowe odpowiednie technologie cyfrowe aby umożliwić sobie
uczestnictwo w życiu społecznym jako obywatel.

Przykłady
zastosowania
01
Zatrudnienie
Scenariusz:
Organizacja
wydarzenia

Przykłady
zastosowania
02
Uczenie się
Scenariusz:
Przygotowanie
pracy grupowej z kolegami z klasy
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Uczestniczenie w życiu społecznym poprze wykorzystanie publicznych i prywatnych usług cyfrowych. Poszukiwanie możliwości usamodzielnienia się i działań obywatelskich poprzez odpowiednie technologie cyfrowe..

Obszar kompetencji 2: Komunikacja i współpraca  ‣  2.3 Aktywność obywatelska z wykorzystaniem technologii cyfrowych
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Poziomy
zaawansowania

5

Zaawansowany

Oprócz wspierania innych, potrafię:
• zaproponować różne usługi cyfrowe w celu
uczestnictwa w życiu społecznym
• stosować odpowiednie technologie cyfrowe
aby umożliwić sobie uczestnictwo w życiu
społecznym jako obywatel.

Przykłady
zastosowania
01
Zatrudnienie
Scenariusz:
Organizacja
wydarzenia

Przykłady
zastosowania
02
Uczenie się
Scenariusz:
Przygotowanie
pracy grupowej z kolegami z klasy

6

Na poziomie zaawansowanym, zgodnie z własnymi potrzebami i potrzebami innych osób,
w złożonych kontekstach, potrafię:
• różnicować zastosowanie najbardziej odpowiednich usług cyfrowych w celu uczestnictwa
w życiu społecznym
• różnicować zastosowanie najbardziej odpowiednich technologii cyfrowe aby umożliwić
sobie uczestnictwo w życiu społecznym jako
obywatel.

7

Wysoce
zaawansowany

Na poziomie wysoce specjalistycznym potrafię:
• tworzyć rozwiązania złożonych problemów
z ograniczonymi możliwościami, które są związane
z zaangażowaniem w życie społeczne przy wykorzystaniu technologii cyfrowych.
• integrować swoją wiedzę, aby przyczyniać się do
rozwoju profesjonalnej praktyki i wiedzy oraz
wspierać innych w angażowaniu się w życie społeczne przy wykorzystaniu technologii cyfrowych.

8

Na najbardziej zaawansowanym i specjalistycznym
poziomie potrafię:
• tworzyć rozwiązania złożonych problemów
z wieloma powiązanymi czynnikami które są
związane z zaangażowaniem w życie społeczne przy
wykorzystaniu technologii cyfrowych.
• zaproponować nowe koncepcje i procesy w danej
dziedzinie.

Potrafię zaproponować i zastosować różne strategie medialne (np. ankiety na Facebooku, hasztagi na Instagramie i Twitterze) aby umożliwić
mieszkańcom mego miasta uczestnictwo
w określeniu tematu przewodniego w wydarzeniu dotyczącym zastosowania cukru w produkcji
żywności.
Potrafię poinformować kolegów o zastosowaniu
tych strategii i pokazać jak zastosować jedną,
wybraną z nich aby umożliwić uczestnictwo
członkom społeczności.

Potrafię zaproponować i wykorzystać różne
micro-blogi (np.: Twitter), blogów i wiki, do konsultacji publicznych z zakresu włączenia społecznego migrantów w moim sąsiedztwie, do zbierania
propozycji tematów do pracy grupowej.
Potrafię poinformować kolegów z klasy o tych
platformach cyfrowych i wyjaśnić w jaki sposób
je stosować, aby wzmocnić uczestnictwo w życiu
społecznym ich środowiska.
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Poziomy
zaawansowania

1

Podstawowy

Na poziomie podstawowym i ze wsparciem
potrafię:

Wykorzystanie narzędzi i technologii cyfrowych w trakcie współpracy oraz do wspólnego budowania i tworzenia wiedzy oraz treści.

Obszar kompetencji 2: Komunikacja i współpraca  ‣  2.4 Współpraca z wykorzystaniem technologii cyfrowych

• wybrać proste technologie cyfrowe do procesów współpracy.
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2

Na poziomie podstawowym oraz samodzielnie
i z odpowiednim wsparciem w razie potrzeby
potrafię:
• wybrać proste technologie cyfrowe do procesów współpracy.

3

Średniozaawansowany

Samodzielnie rozwiązując proste problemy, potrafię:
• wybrać dobrze określone i rutynowe technologie
cyfrowe do procesów współpracy.

4

Niezależnie, zgodnie z własnymi potrzebami i rozwiązując dobrze zdefiniowane i nierutynowe problemy,
potrafię:
• wybrać technologie cyfrowe do procesów współpracy.

Przykłady
zastosowania
01
Zatrudnienie
Scenariusz:
Organizacja
wydarzenia

Przykłady
zastosowania
02
Uczenie się
Scenariusz:
Przygotowanie
pracy grupowej z kolegami z klasy
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Poziomy
zaawansowania

5

Zaawansowany

Oprócz wspierania innych, potrafię:

Wykorzystanie narzędzi i technologii cyfrowych w trakcie współpracy oraz do wspólnego budowania i tworzenia wiedzy oraz treści.

Obszar kompetencji 2: Komunikacja i współpraca  ‣  2.4 Współpraca z wykorzystaniem technologii cyfrowych

• zaproponować różne technologie cyfrowe do
procesów współpracy.
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Przykłady
zastosowania
01
Zatrudnienie
Scenariusz:
Organizacja
wydarzenia

6

Na poziomie zaawansowanym, zgodnie z własnymi potrzebami i potrzebami innych osób,
w złożonych kontekstach, potrafię:

7

Wysoce
zaawansowany

Na poziomie wysoce specjalistycznym potrafię:

• różnicować i stosować najbardziej odpowiednie technologie cyfrowe do procesów
współpracy,

• tworzyć rozwiązania złożonych problemów
z ograniczonymi możliwościami, które są związane
z zastosowaniem procesów współpracy do wspólnego
konstruowania i tworzenia danych, materiałów i wiedzy przy wykorzystaniu technologii cyfrowych.

• wybrać najbardziej odpowiednie narzędzia
i technologie cyfrowe do wspólnego konstruowania i tworzenia danych, materiałów
i wiedzy.

• integrować swoją wiedzę, aby przyczyniać się do
rozwoju profesjonalnej praktyki i wiedzy oraz
wspierać innych we współpracy przy technologii
cyfrowych.

8

Na najbardziej zaawansowanym i specjalistycznym
poziomie potrafię:
• tworzyć rozwiązania złożonych problemów
z wieloma powiązanymi czynnikami które są
związane z zastosowaniem procesów współpracy
do wspólnego konstruowania i tworzenia danych,
materiałów i wiedzy przy wykorzystaniu technologii
cyfrowych.
• zaproponować nowe koncepcje i procesy w danej
dziedzinie.

Potrafię zastosować najbardziej odpowiednie
narzędzia cyfrowe w pracy (np.: Dropbox, Google
Drive, wiki) do stworzenia z kolegami broszury
i bloga o evencie.
Potrafię również odróżnić odpowiednie i nieodpowiednie narzędzia cyfrowe do procesów
grupowych.
Nieodpowiednie narzędzia to takie, które nie
pasują do celu I zasięgu przedsięwzięcia,
np. niepraktyczne jest jednoczesne edytowanie
wiki przez dwie osoby.
Potrafię radzić sobie z nieoczekiwanymi sytuacjami zaistniałymi podczas współpracy w środowisku cyfrowym, współtworzenia broszury i bloga
(np.: kontrolowanie dostępu do edycji dokumentu,
lub kiedy kolega nie potrafi zapisać zmian
w materiale

Przykłady
zastosowania
02
Uczenie się
Scenariusz:
Przygotowanie
pracy grupowej z kolegami z klasy

Potrafię zastosować najbardziej odpowiednie
materiały cyfrowe, w celu wykonania z kolegami
na moim tablecie, materiału video dotyczącego
mojej pracy.
Potrafię również odróżnić odpowiednie I nieodpowiednie materiały cyfrowe do stworzenia
materiału video I wspólnej pracy z kolegami
z klasy w środowisku cyfrowym.
Potrafię radzić sobie z nieoczekiwanymi sytuacjami zaistniałymi podczas współpracy w środowisku cyfrowym podczas współtworzenia danych
i treści oraz tworzenia video w czasie pracy
grupowej, (np.: plik nie zapisuje zmian wprowadzanych przez członków, członek nie wie w jaki
sposób zapisać plik w narzędziu cyfrowym).
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Obszar kompetencji 2: Komunikacja i współpraca  ‣  2.5 Netykieta

Świadomość norm zachowań oraz właściwe postępowanie (know-how) podczas wykorzystywania technologii cyfrowych i interakcji w środowisku cyfrowym. Dostosowywanie strategii komunikacji
do konkretnych odbiorców oraz świadomość różnorodności kulturowej i pokoleniowej w środowisku cyfrowym.

Poziomy
zaawansowania
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1

Podstawowy

Na poziomie podstawowym i ze wsparciem
potrafię:
• rozróżniać proste normy zachowań i know
-how podczas używania technologii cyfrowych
i interakcji w środowiskach cyfrowych
• wybrać proste sposoby komunikacji i strategie
dopasowane do odbiorców
• rozróżniać proste aspekty różnorodności kulturowej i pokoleniowej, które należy wziąć pod
uwagę w środowiskach cyfrowych.

2

Na poziomie podstawowym oraz samodzielnie
i z odpowiednim wsparciem w razie potrzeby
potrafię:
• rozróżniać proste normy zachowań i know
-how podczas używania technologii cyfrowych
i interakcji w środowiskach cyfrowych
• wybrać proste sposoby komunikacji i strategie
dopasowane do odbiorców
• rozróżniać proste aspekty różnorodności kulturowej i pokoleniowej, które należy wziąć pod
uwagę w środowiskach cyfrowych.

3

Średniozaawansowany

Samodzielnie i rozwiązując proste problemy, potrafię:
• wyjaśnić dobrze zdefiniowane i rutynowe normy
zachowań i know-how podczas używania technologii
cyfrowych i interakcji w środowiskach cyfrowych
• sformułować dobrze zdefiniowane i rutynowe
sposoby komunikacji i strategie dopasowane do
odbiorców
• opisać dobrze zdefiniowane i rutynowe aspekty
różnorodności kulturowej i pokoleniowej, które należy
wziąć pod uwagę w środowiskach cyfrowych.

4

Niezależnie, zgodnie z własnymi potrzebami i rozwiązując dobrze zdefiniowane i nierutynowe problemy,
potrafię:
• omawiać normy zachowań i know-how podczas
używania technologii cyfrowych i interakcji w środowiskach cyfrowych
• omawiać sposoby komunikacji i strategie dopasowane do odbiorców
• omawiać aspekty różnorodności kulturowej i pokoleniowej, które należy wziąć pod uwagę w środowiskach cyfrowych.

Przykłady
zastosowania
01
Zatrudnienie
Scenariusz:
Organizacja
wydarzenia

Przykłady
zastosowania
02
Uczenie się
Scenariusz:
Przygotowanie
pracy grupowej z kolegami z klasy
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Poziomy
zaawansowania

5

Zaawansowany

Obszar kompetencji 2: Komunikacja i współpraca  ‣  2.5 Netykieta

Świadomość norm zachowań oraz właściwe postępowanie (know-how) podczas wykorzystywania technologii cyfrowych i interakcji w środowisku cyfrowym. Dostosowywanie strategii komunikacji
do konkretnych odbiorców oraz świadomość różnorodności kulturowej i pokoleniowej w środowisku cyfrowym.

Oprócz wspierania innych, potrafię:
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• zastosować normy zachowań i know-how podczas używania technologii cyfrowych i interakcji
w środowiskach cyfrowych
• zastosować sposoby komunikacji i strategie
dopasowane do odbiorców
• zastosować aspekty różnorodności kulturowej
i pokoleniowej, które należy wziąć pod uwagę
w środowiskach cyfrowych.

Przykłady
zastosowania
01
Zatrudnienie
Scenariusz:
Organizacja
wydarzenia

Przykłady
zastosowania
02
Uczenie się
Scenariusz:
Przygotowanie
pracy grupowej z kolegami z klasy

6

Na poziomie zaawansowanym, zgodnie z własnymi potrzebami i potrzebami innych osób,
w złożonych kontekstach, potrafię:
• adaptować najbardziej odpowiednie normy
zachowań i know-how podczas używania technologii cyfrowych i interakcji w środowiskach
cyfrowych
• adaptować najbardziej odpowiednie komunikacji i strategie dopasowane do odbiorców

7

Wysoce
zaawansowany

Na poziomie wysoce specjalistycznym potrafię:
• tworzyć rozwiązania złożonych problemów
z ograniczonymi możliwościami, które są związane
z etykietą cyfrową, poszanowaniem różnych odbiorców oraz różnorodności kulturowej i pokoleniowej.
• integrować swoją wiedzę, aby przyczyniać się do
rozwoju profesjonalnej praktyki i wiedzy oraz
wspierać innych w etykiecie cyfrowej

8

Na najbardziej zaawansowanym i specjalistycznym
poziomie potrafię:
• tworzyć rozwiązania złożonych problemów
z wieloma powiązanymi czynnikami które są
związane z etykietą cyfrową, poszanowaniem różnych odbiorców oraz różnorodności kulturowej
i pokoleniowej.
• zaproponować nowe koncepcje i procesy w danej
dziedzinie.

• zastosować różne aspekty różnorodności
kulturowej i pokoleniowej, które należy wziąć
pod uwagę w środowiskach cyfrowych.

Podczas organizacji eventu dla swojej organizacji potrafię rozwiązywać problemy powstałe podczas komunikacji w środowiskach cyfrowych (np.: nieodpowiednie
komentarze o mojej organizacji w sieci społecznościowej).
Potrafię tworzyć zasady dotyczące tych zagadnień do
wdrożenia i stosowania jako wskazówki przez obecnych
i przyszłych kolegów

Potrafię rozwiązywać problemy dotyczące etykiety,
które powstają między kolegami podczas używania
cyfrowej platformy współpracy (blog, wiki, itp.) w pracy
grupowej (np.: wzajemne krytykowanie się w grupie
kolegów).
Potrafię tworzyć zasady dotyczące właściwego zachowania podczas grupowej pracy w sieci, które mogą być
udostępniane i stosowane w szkolnym cyfrowym środowisku edukacyjnym. Potrafię również dawać kolegom
wskazówki dotyczące zasad odpowiedniego zachowania
podczas pracy z innymi na platformie cyfrowej.
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Umiejętność tworzenia i zarzadzania jedną lub wieloma tożsamościami cyfrowymi, umiejętność ochrony własnej reputacji, umiejętność zarzadzania danymi wytworzonymi przy użyciu różnych cyfrowych
narzędzi, środowisk i usług.

Obszar kompetencji 2: Komunikacja i współpraca  ‣  2.6 Zarządzanie tożsamością cyfrową
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Poziomy
zaawansowania

1

Podstawowy

Na poziomie podstawowym i ze wsparciem
potrafię:
• zidentyfikować tożsamość cyfrową
• opisać proste sposoby ochrony swojej reputacji w sieci
• rozpoznać proste dane które tworzę poprzez
narzędzia, środowiska i usługi cyfrowe.

2

Na poziomie podstawowym oraz samodzielnie
i z odpowiednim wsparciem w razie potrzeby
potrafię:
• zidentyfikować tożsamość cyfrową
• opisać proste sposoby ochrony swojej reputacji w sieci
• rozpoznać proste dane które tworzę poprzez
narzędzia, środowiska i usługi cyfrowe.

3

Średniozaawansowany

Samodzielnie i rozwiązując proste problemy, potrafię:
• rozróżniać szereg dobrze zdefiniowanych i rutynowych tożsamości cyfrowych
• wyjaśnić dobrze zdefiniowane i rutynowe sposoby
ochrony swojej reputacji w sieci
• opisać dobrze zdefiniowane dane które rutynowo
tworzę poprzez narzędzia, środowiska i usługi cyfrowe.

4

Niezależnie, zgodnie z własnymi potrzebami i rozwiązując dobrze zdefiniowane i nierutynowe problemy,
potrafię:
• pokazywać różne tożsamości cyfrowe
• omawiać wybrane sposoby ochrony swojej reputacji w sieci
• operować danymi które tworzę poprzez narzędzia,
środowiska i usługi cyfrowe.

Przykłady
zastosowania
01
Zatrudnienie
Scenariusz:
Organizacja
wydarzenia

Przykłady
zastosowania
02
Uczenie się
Scenariusz:
Przygotowanie
pracy grupowej z kolegami z klasy

59

Umiejętność tworzenia i zarzadzania jedną lub wieloma tożsamościami cyfrowymi, umiejętność ochrony własnej reputacji, umiejętność zarzadzania danymi wytworzonymi przy użyciu różnych cyfrowych
narzędzi, środowisk i usług.
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Poziomy
zaawansowania

5
Oprócz wspierania innych, potrafię:
• stosować różne tożsamości cyfrowe
• zastosować różne sposoby ochrony swojej
reputacji w sieci
• stosować dane które tworzę poprzez narzędzia, środowiska i usługi cyfrowe.

Przykłady
zastosowania
01
Zatrudnienie

Zaawansowany

6

Na poziomie zaawansowanym, zgodnie z własnymi potrzebami i potrzebami innych osób,
w złożonych kontekstach, potrafię:
• rozróżniać wiele tożsamości cyfrowych
• wyjaśnić bardziej odpowiednie sposoby ochrony swojej reputacji w sieci
• zmieniać dane które tworzę poprzez narzędzia,
środowiska i usługi cyfrowe.

7

Wysoce
zaawansowany

Na poziomie wysoce specjalistycznym potrafię:
• tworzyć rozwiązania złożonych problemów
z ograniczonymi możliwościami, które są związane
z zarządzaniem tożsamościami cyfrowymi i ochronę
reputacji w sieci.
• integrować swoją wiedzę, aby przyczyniać się
do rozwoju profesjonalnej praktyki i wiedzy
oraz wspierać innych w zarzadzaniu tożsamością
cyfrową.

8

Na najbardziej zaawansowanym i specjalistycznym
poziomie potrafię:
• tworzyć rozwiązania złożonych problemów
z wieloma powiązanymi czynnikami które są
związane z zarządzaniem tożsamościami cyfrowymi
i ochronę reputacji w sieci.
• zaproponować nowe koncepcje i procesy w danej
dziedzinie.

Potrafię zaproponować przełożonemu nową procedurę
dotyczącą mediów społecznościowych zapobiegającą
działaniom mogącym zaszkodzić reputacji cyfrowej
naszej firmy (np. spam) podczas promocji eventu
firmowego.

Scenariusz:
Organizacja
wydarzenia

Przykłady
zastosowania

Potrafię zaproponować nową procedurę szkolną, która
zapobiega publikacji treści cyfrowych (tekstów, obrazów, video) mogących zaszkodzić reputacji uczniów.

02
Uczenie się
Scenariusz:
Przygotowanie
pracy grupowej z kolegami z klasy
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Poziomy
zaawansowania

1

Podstawowy

Na poziomie podstawowym i ze wsparciem
potrafię:
• identyfikować sposoby tworzenia i edytowania
prostych treści w prostych formatach,
• wybrać w jaki sposób wyrażam siebie poprzez
tworzenie prostych środków cyfrowych.

Przykłady
zastosowania

Tworzenie i edycja treści cyfrowych w różnych formatach, zdolność ekspresji przy wykorzystaniu środków cyfrowych.

Obszar kompetencji 3: Tworzenie treści cyfrowych  ‣  3.1 Tworzenie treści cyfrowych

01
Zatrudnienie

62

Scenariusz:
Opracowanie
krótkiego
kursu
(samouczek)
do przeszkolenia personelu
w zakresie nowej procedury
stosowanej
w organizacji
Przykłady
zastosowania
02
Uczenie się
Scenariusz:
Przygotowanie prezentacji na określony temat do
przedstawienia kolegom

2

Na poziomie podstawowym oraz samodzielnie
i z odpowiednim wsparciem w razie potrzeby
potrafię:
• identyfikować sposoby tworzenia i edytowania
prostych treści w prostych formatach,
• wybrać w jaki sposób wyrażam się poprzez
tworzenie prostych środków cyfrowych.

3

Średniozaawansowany

Samodzielnie i rozwiązując proste problemy, potrafię:
• wskazać sposoby tworzenia i edytowania dobrze
zdefiniowanych i rutynowych treści w dobrze zdefiniowanych i rutynowych formatach,
• wyrażać siebie poprzez tworzenie dobrze zdefiniowanych i rutynowych środków cyfrowych.

4

Niezależnie, zgodnie z własnymi potrzebami i rozwiązując dobrze zdefiniowane i nierutynowe problemy,
potrafię:
• wskazać sposoby tworzenia i edytowania treści
w różnych formatach,
• wyrażać się poprzez tworzenie środków cyfrowych.

Z pomocą kolegi posiadającego zaawansowane
kompetencje cyfrowe:
Potrafię określić, na podstawie filmu instruktażowego na You Tube, w jaki sposób stworzyć krótki
wspierający materiał video na swoim tablecie,
do prezentacji nowej procedury organizacyjnej
dla personelu, w naszej sieci intranet.
Z uprzednio przygotowanej przez kolegę listy
znalezionej na wiki, potrafię również określić
alternatywne środki cyfrowe do utworzenia procedury dla personelu.

Z pomocą nauczyciela:
Potrafię dowiedzieć się w jaki sposób stworzyć
cyfrową prezentację animowaną, wykorzystując
fim instruktażowy na You Tube, wskazany przez
mojego nauczyciela, aby pomóc mi zaprezentować moja pracę kolegom z klasy.
Potrafię również zidentyfikować inne środki cyfrowe z artykułu w podręczniku, które mogą pomóc
mi w prezentacji swojej pracy w formie animowanej prezentacji cyfrowej przedstawionej kolegom
z klasy na tablicy interaktywnej.
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Poziomy
zaawansowania

5

Zaawansowany

Oprócz wspierania innych, potrafię:
• zastosować sposoby tworzenia i edytowania
treści w różnych formatach,
• przedstawić sposoby wyrażania siebie poprzez
tworzenie środków cyfrowych.

6

Na poziomie zaawansowanym, zgodnie z własnymi potrzebami i potrzebami innych osób,
w złożonych kontekstach, potrafię:

7

Wysoce
zaawansowany

Na poziomie wysoce specjalistycznym potrafię:

• zmieniać treści przy użyciu najbardziej odpowiednich formatów,

• tworzyć rozwiązania złożonych problemów
z ograniczonymi możliwościami, które są związane
z tworzeniem treści i edycją w różnych formatach,
oraz wyrażaniem siebie poprzez środki cyfrowe.

• adaptować sposoby wyrażania siebie poprzez
tworzenie najbardziej odpowiednich środków
cyfrowych.

• integrować swoją wiedzę, aby przyczyniać się do
rozwoju profesjonalnej praktyki i wiedzy oraz
wspierać innych w tworzeniu treści.

8

Na najbardziej zaawansowanym i specjalistycznym
poziomie potrafię:
• tworzyć rozwiązania złożonych problemów
z wieloma powiązanymi czynnikami które są
związane z tworzeniem treści i edycją w różnych
formatach, oraz wyrażaniem siebie poprzez środki
cyfrowe.
• zaproponować nowe koncepcje i procesy w danej
dziedzinie

Przykłady
zastosowania

Tworzenie i edycja treści cyfrowych w różnych formatach, zdolność ekspresji przy wykorzystaniu środków cyfrowych.

Obszar kompetencji 3: Tworzenie treści cyfrowych  ‣  3.1 Tworzenie treści cyfrowych

01
Zatrudnienie

64

Scenariusz:
Opracowanie
krótkiego
kursu
(samouczek)
do przeszkolenia personelu
w zakresie nowej procedury
stosowanej
w organizacji

Przykłady
zastosowania
02
Uczenie się
Scenariusz:
Przygotowanie prezentacji na określony temat do
przedstawienia kolegom

65

Umiejętność wprowadzania zmian, udoskonalania, poprawiania i integrowania informacji oraz treści z posiadanym zasobem wiedzy w celu tworzenia nowych, oryginalnych i rzetelnych treści oraz wiedzy.

Obszar kompetencji 3: Tworzenie treści cyfrowych  ‣  3.2 Integracja i przetwarzanie treści cyfrowych
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Poziomy
zaawansowania

1

Podstawowy

Na poziomie podstawowym i ze wsparciem
potrafię:
• wybierać sposoby wprowadzania zmian,
udoskonalania, poprawiania i integrowania
prostych elementów treści i informacji w celu
tworzenia nowych i oryginalnych treści.

Przykłady
zastosowania
01
Zatrudnienie
Scenariusz:
Opracowanie
krótkiego
kursu
(samouczek)
do przeszkolenia personelu
w zakresie nowej procedury
stosowanej
w organizacji
Przykłady
zastosowania
02
Uczenie się
Scenariusz:
Przygotowanie prezentacji na określony temat do
przedstawienia kolegom

2

Na poziomie podstawowym oraz samodzielnie
i z odpowiednim wsparciem w razie potrzeby
potrafię:
• wybierać sposoby wprowadzania zmian,
udoskonalania, poprawiania i integrowania
prostych elementów treści i informacji w celu
tworzenia nowych i oryginalnych treści.

3

Średniozaawansowany

Samodzielnie i rozwiązując proste problemy, potrafię:
• wyjaśnić sposoby wprowadzania zmian, udoskonalania, poprawiania i integrowania dobrze określonych elementów treści i informacji w celu tworzenia
nowych i oryginalnych treści.

4

Niezależnie, zgodnie z własnymi potrzebami i rozwiązując dobrze zdefiniowane i nierutynowe problemy,
potrafię:
• omawiać sposoby wprowadzania zmian, udoskonalania, poprawiania i integrowania treści i informacji
w celu tworzenia nowych i oryginalnych treści.

Z pomocą kolegi (posiadającego zaawansowane kompetencje cyfrowe i z którym mogę się
konsultować w razie potrzeby) i przy wsparciu
filmu instruktażowego wyjaśniającego kolejne
kroki działania:
Potrafię znaleźć informacje w jaki sposób dodawać dialogi i obrazy do krótkiego, wcześniej
powstałego wideo na naszej sieci intranet, przedstawiającego nowe procedury organizacyjne.

W domu z mamą (z którą mogę się konsultować
kiedy potrzebuję) i z pomocą listy (zapisanej
na moim tablecie, otrzymanej od nauczyciela,
dotyczącej kolejnych kroków działania):
Potrafię określić w jaki sposób aktualizować animowaną prezentację cyfrową, którą opracowałem, w celu przedstawienia mojej pracy kolegom
z klasy, dodając tekst, obrazy i efekty wizualne,
do pokazania na tablicy interaktywnej w klasie.
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Umiejętność wprowadzania zmian, udoskonalania, poprawiania i integrowania informacji oraz treści z posiadanym zasobem wiedzy w celu tworzenia nowych, oryginalnych i rzetelnych treści oraz wiedzy.

Obszar kompetencji 3: Tworzenie treści cyfrowych  ‣  3.2 Integracja i przetwarzanie treści cyfrowych

68

Poziomy
zaawansowania

5

Zaawansowany

Oprócz wspierania innych, potrafię:
• posługiwać się różnymi, nowymi elementami
treści i informacji, wprowadzając zmiany, udoskonalając, poprawiając i integrując je w celu
tworzenia nowych i oryginalnych treści.

6

Na poziomie zaawansowanym, zgodnie z własnymi potrzebami i potrzebami innych osób,
w złożonych kontekstach, potrafię:
• określić najbardziej odpowiednie sposoby
wprowadzania zmian, udoskonalania, poprawiania i integrowania poszczególnych nowych
elementów treści i informacji w celu tworzenia
nowych i oryginalnych treści.

7

Wysoce
zaawansowany

Na poziomie wysoce specjalistycznym potrafię:
• tworzyć rozwiązania złożonych problemów
z ograniczonymi możliwościami, które są związane
z tworzeniem treści i edycją w różnych formatach,
oraz wyrażaniem siebie poprzez środki cyfrowe.
• integrować swoją wiedzę, aby przyczyniać się do
rozwoju profesjonalnej praktyki i wiedzy oraz
wspierać innych w tworzeniu treści.

8

Na najbardziej zaawansowanym i specjalistycznym
poziomie potrafię:
• tworzyć rozwiązania złożonych problemów
z wieloma powiązanymi czynnikami które są
związane z tworzeniem treści i edycją w różnych
formatach, oraz wyrażaniem siebie poprzez środki
cyfrowe.
• zaproponować nowe koncepcje i procesy w danej
dziedzinie

Przykłady
zastosowania
01
Zatrudnienie
Scenariusz:
Opracowanie
krótkiego
kursu (samouczek) do
przeszkolenia
personelu
w zakresie nowej procedury
stosowanej
w organizacji

Przykłady
zastosowania
02
Uczenie się
Scenariusz:
Przygotowanie prezentacji na określony temat do
przedstawienia kolegom
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Poziomy
zaawansowania

1

Podstawowy

Na poziomie podstawowym i ze wsparciem
potrafię:

Rozumienie, w jaki sposób prawa autorskie i licencje odnoszą się do danych, informacji oraz treści cyfrowych.

Obszar kompetencji 3: Tworzenie treści cyfrowych  ‣  3.3 Przestrzeganie prawa autorskiego i licencji

• identyfikować proste zasady dotyczące
praw autorskich i licencji, które odnoszą się do
danych, informacji i treści.

70

Przykłady
zastosowania
01
Zatrudnienie
Opracowanie krótkiego
kursu (samouczek) do
przeszkolenia
personelu
w zakresie nowej procedury
stosowanej
w organizacji
Przykłady
zastosowania
02
Uczenie się
Scenariusz:
Przygotowanie prezentacji
na określony
temat celem
przedstawienia kolegom

2

Na poziomie podstawowym oraz samodzielnie
i z odpowiednim wsparciem w razie potrzeby
potrafię:
• identyfikować proste zasady dotyczące
praw autorskich i licencji, które odnoszą się do
danych, informacji i treści.

3

Średniozaawansowany

Samodzielnie i rozwiązując proste problemy, potrafię:
• wskazać dobrze określone i rutynowe zasady
dotyczące praw autorskich i licencji, które odnoszą się
do danych, informacji i treści.

4

Niezależnie, zgodnie z własnymi potrzebami i rozwiązując dobrze zdefiniowane i nierutynowe problemy,
potrafię:
• omawiać zasady dotyczące praw autorskich i licencji, które odnoszą się do danych, informacji i treści.

Samodzielnie:
Potrafię powiedzieć koledze których banków zdjęć
używam najczęściej aby pobrać darmowe obrazy do
filmu instruktażowego dotyczącego nowej procedury dla
pracowników mojej organizacji.
Potrafię radzić sobie z problemami takimi jak identyfikacja symbolu określającego czy dany obraz podlega
określonemu typowi licencji Creative Commons i może
być powielany bez zgody autora.

Samodzielnie:
Potrafię powiedzieć koledze których banków zdjęć
używam najczęściej aby pobrać darmowe obrazy do
filmu instruktażowego dotyczącego nowej procedury dla
pracowników mojej organizacji.
Potrafię radzić sobie z problemami takimi jak identyfikacja symbolu określającego czy dany obraz podlega
określonemu typowi licencji Creative Commons i może
być powielany bez zgody autora.
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Poziomy
zaawansowania

5

Zaawansowany

Oprócz wspierania innych, potrafię:

Rozumienie, w jaki sposób prawa autorskie i licencje odnoszą się do danych, informacji oraz treści cyfrowych.

Obszar kompetencji 3: Tworzenie treści cyfrowych  ‣  3.3 Przestrzeganie prawa autorskiego i licencji

• zastosować różne zasady dotyczące praw autorskich i licencji, które odnoszą się do danych,
informacji i treści.
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6

Na poziomie zaawansowanym, zgodnie z własnymi potrzebami i potrzebami innych osób,
w złożonych kontekstach, potrafię:
• wybrać najbardziej odpowiednie zasady
dotyczące praw autorskich i licencji, które odnoszą się do danych, informacji i treści.

7

Wysoce
zaawansowany

Na poziomie wysoce specjalistycznym potrafię:
• tworzyć rozwiązania złożonych problemów
z ograniczonymi możliwościami, które są związane
z przestrzeganiem praw autorskich i licencji w odniesieniu do danych, informacji i treści.
• integrować swoją wiedzę, aby przyczyniać się do
rozwoju profesjonalnej praktyki i wiedzy oraz
wspierać innych w przestrzeganiu praw autorskich
i licencji.

8

Na najbardziej zaawansowanym i specjalistycznym
poziomie potrafię:
• tworzyć rozwiązania złożonych problemów
z wieloma powiązanymi czynnikami które są
związane z przestrzeganiem praw autorskich i licencji w odniesieniu do danych, informacji i treści.
• zaproponować nowe koncepcje i procesy w danej
dziedzinie.

Przykłady
zastosowania
01
Zatrudnienie
Opracowanie
krótkiego
kursu (samouczek) do
przeszkolenia
personelu
w zakresie nowej procedury
stosowanej
w organizacji

Przykłady
zastosowania
02
Uczenie się
Scenariusz:
Przygotowanie prezentacji
na określony
temat celem
przedstawienia kolegom
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Poziomy
zaawansowania

1

Podstawowy

Na poziomie podstawowym i ze wsparciem
potrafię:

Obszar kompetencji 3: Tworzenie treści cyfrowych  ‣  3.4 Programowanie

Planowanie i rozwijanie sekwencji instrukcji zrozumiałych dla systemu komputerowego w celu rozwiązania danego problemu lub wykonania określonego zadania.

• sporządzić listę prostych instrukcji zrozumiałych dla systemu komputerowego w celu
rozwiązania prostego problemu lub wykonania
prostego zadania.
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Przykłady
zastosowania
01
Zatrudnienie

2

Na poziomie podstawowym oraz samodzielnie
i z odpowiednim wsparciem w razie potrzeby
potrafię:
• sporządzić listę prostych instrukcji zrozumiałych dla systemu komputerowego w celu
rozwiązania prostego problemu lub wykonania
prostego zadania.

3

Średniozaawansowany

Samodzielnie i rozwiązując proste problemy, potrafię:
• sporządzić listę dobrze określonych i rutynowych
instrukcji zrozumiałych dla systemu komputerowego
w celu rozwiązania rutynowego problemu lub wykonania rutynowego zadania.

4

Niezależnie, zgodnie z własnymi potrzebami i rozwiązując dobrze zdefiniowane i nierutynowe problemy,
potrafię:
• sporządzić listę instrukcji zrozumiałych dla systemu komputerowego w celu rozwiązania danego
problemu lub wykonania konkretnego zadania.

Wykorzystując język programowania (np.: Ruby, Python), potrafię zapewnić instrukcję do opracowania gry
edukacyjnej wprowadzającej nowe procedury, które
będą stosowane w mojej organizacji.
Potrafię sprostać wyzwaniom, takim jak debugowanie
programu, w celu rozwiązania problemów z kodem.

Scenariusz:
Opracowanie
krótkiego
kursu (samouczek) do
przeszkolenia
personelu
w zakresie nowej procedury
stosowanej
w organizacji
Przykłady
zastosowania

Stosując prosty graficzny interfejs programowania
(np.: Scratch Jr), potrafię opracować aplikację na
smartfona do prezentacji mojej pracy kolegom z klasy.

02
Uczenie się

W razie wystąpienia problemu, wiem jak debugować
program i potrafię naprawić proste problemy związane
z kodem.

Scenariusz:
Przygotowanie prezentacji
na określony
temat celem
przedstawienia kolegom
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Poziomy
zaawansowania

5

Zaawansowany

Oprócz wspierania innych, potrafię:

Obszar kompetencji 3: Tworzenie treści cyfrowych  ‣  3.4 Programowanie

Planowanie i rozwijanie sekwencji instrukcji zrozumiałych dla systemu komputerowego w celu rozwiązania danego problemu lub wykonania określonego zadania.

• posługiwać się instrukcjami zrozumiałymi dla
systemu komputerowego w celu rozwiązania
różnych problemów lub wykonania różnych
zadań.
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6

Na poziomie zaawansowanym, zgodnie z własnymi potrzebami i potrzebami innych osób,
w złożonych kontekstach, potrafię:
• określić najbardziej odpowiednie instrukcje
zrozumiałe dla systemu komputerowego w celu
rozwiązania danego problemu lub wykonania
konkretnego zadania.

7

Wysoce
zaawansowany

Na poziomie wysoce specjalistycznym potrafię:
• tworzyć rozwiązania złożonych problemów
z ograniczonymi możliwościami, które są związane
z planowaniem i tworzeniem instrukcji dla systemu
komputerowego oraz wykonywania zadań przy użyciu
systemu komputerowego.
• integrować swoją wiedzę, aby przyczyniać się do
rozwoju profesjonalnej praktyki i wiedzy oraz
wspierać innych w programowaniu.

8

Na najbardziej zaawansowanym i specjalistycznym
poziomie potrafię:
• tworzyć rozwiązania złożonych problemów
z wieloma powiązanymi czynnikami które są
związane z planowaniem i tworzeniem instrukcji dla
systemu komputerowego oraz wykonywania zadań
przy użyciu systemu komputerowego.
• zaproponować nowe koncepcje i procesy w danej
dziedzinie.

Przykłady
zastosowania
01
Zatrudnienie
Scenariusz:
Opracowanie
krótkiego
kursu (samouczek) do
przeszkolenia
personelu
w zakresie nowej procedury
stosowanej
w organizacji

Przykłady
zastosowania
02
Uczenie się
Scenariusz:
Przygotowanie prezentacji
na określony
temat celem
przedstawienia kolegom
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Umiejętność ochrony urządzeń i treści cyfrowych oraz rozumienie ryzyka i zagrożeń w środowisku cyfrowym. Wiedza dotycząca środków bezpieczeństwa i ochrony oraz należyte uwzględnienie wiarygodności
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Poziomy
zaawansowania

1

Podstawowy

Na poziomie podstawowym i ze wsparciem
potrafię:
• zidentyfikować proste sposoby ochrony swoich urządzeń i treści cyfrowych
• rozróżnić proste ryzyka i zagrożenia w środowiskach cyfrowych
• wybrać proste środki bezpieczeństwa i
ochrony
• zidentyfikować proste sposoby należytego
uwzględniania wiarygodności i prywatności.

2

Na poziomie podstawowym oraz samodzielnie
i z odpowiednim wsparciem w razie potrzeby
potrafię:
• zidentyfikować proste sposoby ochrony swoich urządzeń i treści cyfrowych
• rozróżnić proste ryzyka i zagrożenia w środowiskach cyfrowych
• wybrać proste środki bezpieczeństwa
i ochrony
• zidentyfikować proste sposoby należytego
uwzględniania wiarygodności i prywatności.

3

Średniozaawansowany

Samodzielnie i rozwiązując proste problemy, potrafię:
• zidentyfikować dobrze zdefiniowane i rutynowe
sposoby ochrony swoich urządzeń i treści cyfrowych
• rozróżnić dobrze zdefiniowane i rutynowe ryzyka
i zagrożenia w środowiskach cyfrowych
• wybrać dobrze zdefiniowane i rutynowe środki
bezpieczeństwa i ochrony
• zidentyfikować dobrze zdefiniowane i rutynowe
sposoby należytego uwzględniania wiarygodności
i prywatności.

4

Niezależnie, zgodnie z własnymi potrzebami i rozwiązując dobrze zdefiniowane i nierutynowe problemy,
potrafię:
• organizować sposoby ochrony swoich urządzeń
i treści cyfrowych
• rozróżnić ryzyka i zagrożenia w środowiskach
cyfrowych
• wybrać środki bezpieczeństwa i ochrony
• wyjaśnić sposoby należytego uwzględniania wiarygodności i prywatności.

Przykłady
zastosowania
01
Zatrudnienie
Scenariusz:
Korzystanie
z konta na
Twitterze do
udostępniania
informacji
o mojej organizacji
Przykłady
zastosowania
02
Uczenie się
Scenariusz:
Korzystanie
ze szkolnej
platformy
cyfrowej do
wymiany
informacji na
interesujące
tematy
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Poziomy
zaawansowania

5

Zaawansowany

Oprócz wspierania innych, potrafię:
• zastosować różne sposoby ochrony swoich
urządzeń i treści cyfrowych
• rozpoznać różnorodne ryzyka i zagrożenia
w środowiskach cyfrowych

6

Na poziomie zaawansowanym, zgodnie z własnymi potrzebami i potrzebami innych osób,
w złożonych kontekstach, potrafię:
• wybrać najbardziej odpowiednie sposoby
ochrony swoich urządzeń i treści cyfrowych

• zastosować środki bezpieczeństwa i ochrony

• rozróżniać ryzyka i zagrożenia w środowiskach
cyfrowych

• zaangażować różne sposoby należytego
uwzględniania wiarygodności i prywatności.

• wybrać najbardziej odpowiednie środki
bezpieczeństwa i ochrony

7

Wysoce
zaawansowany

Na poziomie wysoce specjalistycznym potrafię:
• tworzyć rozwiązania złożonych problemów
z ograniczonymi możliwościami, które są związane
z ochroną urządzeń I treści cyfrowych, zarządzaniem
ryzykiem i zagrożeniami, stosowaniem środków bezpieczeństwa i ochrony, wiarygodności i prywatności
w środowiskach cyfrowych.
• integrować swoją wiedzę, aby przyczyniać się do
rozwoju profesjonalnej praktyki i wiedzy oraz
wspierać innych w ochronie urządzeń.

8

Na najbardziej zaawansowanym i specjalistycznym
poziomie potrafię:
• tworzyć rozwiązania złożonych problemów
z wieloma powiązanymi czynnikami które są
związane z ochroną urządzeń I treści cyfrowych,
zarządzaniem ryzykiem i zagrożeniami, stosowaniem środków bezpieczeństwa i ochrony, wiarygodności i prywatności w środowiskach cyfrowych.
• zaproponować nowe koncepcje i procesy w danej
dziedzinie.

• oszacować najbardziej odpowiednie sposoby należytego uwzględniania wiarygodności
i prywatności.

Przykłady
zastosowania
01
Zatrudnienie
Scenariusz:
Korzystanie
z konta na
Twitterze do
udostępniania
informacji
o mojej organizacji

Potrafię chronić firmowe konto na Twitterze używając różnych metod, (np.: silne hasło, kontrola
ostatnich logowań) i pokazać nowym kolegom
w jaki sposób to robić.
Potrafię wykryć ryzyka, takie jak otrzymywanie
tweet’ów i wiadomości od followersów z fałszywych profili lub próby wyłudzania informacji.
Potrafię zastosować odpowiednie środki aby tego
uniknąć (np.: kontrolować ustawienia prywatności).
Potrafię również pomóc kolegom w wykrywaniu
ryzyka i zagrożeń podczas użytkowania Twitter’a.

Przykłady
zastosowania

Potrafię chronić informacje i dane oraz treści na
edukacyjnej platformie cyfrowej mojej szkoły
(np.: silne hasło, kontrola ostatnich logowań).

02
Uczenie się

Potrafię wykryć ryzyka i zagrożenia związane
z udostępnianiem szkolnej platformy cyfrowej
oraz zastosować środki zapobiegawcze
(np.: jak sprawdzać załączniki pod kątem obecności wirusów przed załadowaniem).

Scenariusz:
Korzystanie
ze szkolnej
platformy
cyfrowej do
wymiany
informacji na
interesujące
tematy

Potrafię również pomóc kolegom z klasy w wykrywaniu ryzyka i zagrożeń podczas użytkowania
cyfrowej platformy edukacyjnej na ich tabletach
(np.: kontrolowanie kto ma dostęp do plików).
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Ochrona danych osobowych i prywatności w środowisku cyfrowym. Rozumienie, jak używać i udostępniać dane osobowe zapewniając sobie i innym ochronę przed szkodą. Rozumienie, ze w usługach cyfrowych
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Poziomy
zaawansowania

1

Podstawowy

Na poziomie podstawowym i ze wsparciem
potrafię:
• wybrać proste sposoby ochrony swoich danych osobowych i prywatności w środowiskach
cyfrowych
• zidentyfikować proste sposoby użytkowania
i udostępniania informacji umożliwiających
identyfikację osoby jednocześni chroniąc siebie
i innych przez zagrożeniami
• zidentyfikować proste zasady polityki prywatności dotyczące sposobów przetwarzania
danych osobowych w usługach cyfrowych.

2

Na poziomie podstawowym oraz samodzielnie
i z odpowiednim wsparciem w razie potrzeby
potrafię:
• wybrać proste sposoby ochrony swoich danych osobowych i prywatności w środowiskach
cyfrowych
• zidentyfikować proste sposoby użytkowania
i udostępniania informacji umożliwiających
identyfikację osoby, jednocześnie chroniąc
siebie i innych przez zagrożeniami
• zidentyfikować proste zasady polityki prywatności dotyczące sposobów przetwarzania
danych osobowych w usługach cyfrowych.

3

Średniozaawansowany

Samodzielnie i rozwiązując proste problemy, potrafię:
• wyjaśnić dobrze zdefiniowane i rutynowe sposoby
ochrony swoich danych osobowych i prywatności
w środowiskach cyfrowych
• wyjaśnić dobrze zdefiniowane i rutynowe sposoby
użytkowania i udostępniania informacji umożliwiających identyfikację osoby jednocześni chroniąc siebie
i innych przez zagrożeniami
• wskazać dobrze zdefiniowane i rutynowe zasady
polityki prywatności dotyczące sposobów przetwarzania danych osobowych w usługach cyfrowych.

4

Niezależnie, zgodnie z własnymi potrzebami i rozwiązując dobrze zdefiniowane i nierutynowe problemy,
potrafię:
• omówić sposoby ochrony swoich danych osobowych
i prywatności w środowiskach cyfrowych
• omówić sposoby użytkowania i udostępniania informacji umożliwiających identyfikację osoby, jednocześnie chroniąc siebie i innych przez zagrożeniami
• wskazać zasady polityki prywatności dotyczące
sposobów przetwarzania danych osobowych
w usługach cyfrowych.

Przykłady
zastosowania
01
Zatrudnienie
Scenariusz:
Korzystanie
z konta na
Twitterze do
udostępniania
informacji
o mojej organizacji

Przykłady
zastosowania
02
Uczenie się
Scenariusz:
Korzystanie
ze szkolnej
platformy
cyfrowej do
wymiany
informacji na
interesujące
tematy
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Ochrona danych osobowych i prywatności w środowisku cyfrowym. Rozumienie, jak używać i udostępniać dane osobowe zapewniając sobie i innym ochronę przed szkodą. Rozumienie, ze w usługach cyfrowych
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Poziomy
zaawansowania

5

Zaawansowany

Oprócz wspierania innych, potrafię:
• zastosować różne sposoby ochrony swoich
danych osobowych i prywatności w środowiskach cyfrowych
• zastosować różne sposoby użytkowania
i udostępniania informacji umożliwiających
identyfikację osoby, jednocześnie chroniąc
siebie i innych przez zagrożeniami
• wyjaśnić zasady polityki prywatności dotyczące sposobów przetwarzania danych osobowych
w usługach cyfrowych.

Przykłady
zastosowania
01
Zatrudnienie
Scenariusz:
Korzystanie
z konta na
Twitterze do
udostępniania
informacji
o mojej organizacji

6

Na poziomie zaawansowanym, zgodnie z własnymi potrzebami i potrzebami innych osób,
w złożonych kontekstach, potrafię:
• wybrać bardziej odpowiednie sposoby
ochrony swoich danych osobowych i prywatności w środowiskach cyfrowych
• ocenić bardziej odpowiednie sposoby użytkowania i udostępniania informacji umożliwiających identyfikację osoby, jednocześnie chroniąc
siebie i innych przez zagrożeniami
• ocenić adekwatność zasad polityki prywatności dotyczących sposobów przetwarzania
danych osobowych.

7

Wysoce
zaawansowany

Na poziomie wysoce specjalistycznym potrafię:
• tworzyć rozwiązania złożonych problemów
z ograniczonymi możliwościami, które są związane
z ochroną danych osobowych i prywatności
w środowiskach cyfrowych, używaniem i udostępnianiem informacji umożliwiających identyfikację osoby,
jednocześnie chroniąc siebie i innych przed zagrożeniami, oraz polityki prywatności do przetwarzania
danych osobowych.
• integrować swoją wiedzę, aby przyczyniać się do
rozwoju profesjonalnej praktyki i wiedzy oraz
wspierać innych w ochronie danych osobowych
i prywatności.

8

Na najbardziej zaawansowanym i specjalistycznym
poziomie potrafię:
• tworzyć rozwiązania złożonych problemów
z wieloma powiązanymi czynnikami które są
związane z ochroną danych osobowych i prywatności w środowiskach cyfrowych, używaniem i
udostępnianiem informacji umożliwiających identyfikację osoby, jednocześnie chroniąc siebie i innych
przed zagrożeniami, oraz polityki prywatności do
przetwarzania danych osobowych.
• zaproponować nowe koncepcje i procesy w danej
dziedzinie.

Potrafię wybrać najbardziej odpowiednie sposoby
ochrony danych osobowych moich kolegów
(np.: adres, numer telefonu) podczas udostępniania treści cyfrowych (np. zdjęcia) na firmowym
koncie Twitter.
Potrafię odróżnić odpowiednie i nieodpowiednie
treści cyfrowe do udostępniania na firmowym,
w sposób który nie narusza prywatności mojej
i moich kolegów.
Potrafię ocenić czy dane osobowe na firmowym
koncie Twitter są przetwarzane w odpowiedni
sposób, w zgodzie z Europejskim Prawem
o ochronie danych osobowych i „Prawie do bycia
zapomnianym”.
Potrafię radzić sobie w złożonych sytuacjach
zaistniałych w odniesieniu do danych osobowych
w kontekście firmowego konta na Twitterze,
takich jak usuwanie zdjęć lub nazwisk w celu
ochrony danych osobowych w zgodzie z Europejskim prawem do ochronnych danych osobowych
i „prawem do bycia zapomnianym”.

Przykłady
zastosowania
02
Uczenie się
Scenariusz:
Korzystanie
ze szkolnej
platformy
cyfrowej do
wymiany
informacji na
interesujące
tematy

Potrafię wybrać najbardziej odpowiednie sposoby
ochrony swoich danych osobowych (np.: adres,
numer telefonu), zanim udostępnię je na szkolnej
platformie cyfrowej.
Potrafię odróżnić odpowiednie i nieodpowiednie
treści cyfrowe do udostępniania na szkolnej
platformie cyfrowej, w sposób który nie narusza
prywatności mojej i moich kolegów z klasy.
Potrafię ocenić czy dane osobowe na platformie
cyfrowej są przetwarzane w odpowiedni
I akceptowalny sposób zgodny z moim prawem
do prywatności.
Potrafię radzić sobie w złożonych sytuacjach
zaistniałych w odniesieniu do danych osobowych moich i moich kolegów z klasy na cyfrowej
platformie edukacyjnej, takich jak użycie danych
osobowych jest niezgodne z „Polityka prywatności” na platformie.
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Poziomy
zaawansowania

1
Na poziomie podstawowym i ze wsparciem
potrafię:

Obszar kompetencji 4: Bezpieczeństwo  ‣  4.3 Ochrona zdrowia i dobrostanu

Umiejętność unikania zagrożeń zdrowotnych i zagrożeń dla dobrostanu fizycznego i psychicznego podczas korzystania z technologii cyfrowych. Umiejętność chronienia siebie
i innych przed ewentualnymi zagrożeniami w środowisku cyfrowym (np. wirtualnym nękaniem). Świadomość znaczenia technologii

• rozróżniać proste sposoby unikania ryzyka
I zagrożenia zdrowia w odniesieniu do dobrostanu fizycznego i psychicznego podczas
użytkowania technologii cyfrowych.
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• wybrać proste sposoby ochrony siebie przed
możliwymi zagrożeniami w środowiskach
cyfrowych.
• zidentyfikować proste technologie cyfrowe
sprzyjające dobrostanowi społecznemu I włączeniu społecznemu.

Podstawowy

2

Na poziomie podstawowym oraz samodzielnie
i z odpowiednim wsparciem w razie potrzeby
potrafię:
• rozróżniać proste sposoby unikania ryzyka
I zagrożenia zdrowia w odniesieniu do dobrostanu fizycznego i psychicznego podczas
użytkowania technologii cyfrowych.
• wybrać proste sposoby ochrony siebie przed
możliwymi zagrożeniami w środowiskach
cyfrowych.
• zidentyfikować proste technologie cyfrowe
sprzyjające dobrostanowi społecznemu I włączeniu społecznemu.

3

Średniozaawansowany

Samodzielnie i rozwiązując proste problemy, potrafię:
• wyjaśnić dobrze zidentyfikowane i rutynowe sposoby unikania ryzyka I zagrożenia zdrowia w odniesieniu do dobrostanu fizycznego i psychicznego podczas
użytkowania technologii cyfrowych.
• wybrać dobrze zdefiniowane i rutynowe sposoby
ochrony siebie przed możliwymi zagrożeniami
w środowiskach cyfrowych.
• wskazać dobrze zdefiniowane i rutynowe technologie cyfrowe sprzyjające dobrostanowi społecznemu
I włączeniu społecznemu.

4

Niezależnie, zgodnie z własnymi potrzebami i rozwiązując dobrze zdefiniowane i nierutynowe problemy,
potrafię:
• wyjaśnić sposoby unikania ryzyka I zagrożenia
zdrowia w odniesieniu do dobrostanu fizycznego
i psychicznego podczas użytkowania technologii
cyfrowych.
• wybrać sposoby ochrony siebie przed możliwymi
zagrożeniami w środowiskach cyfrowych.
• omówić technologie cyfrowe sprzyjające dobrostanowi społecznemu I włączeniu społecznemu.

Przykłady
zastosowania
01
Zatrudnienie
Scenariusz:
Korzystanie
z konta na
Twitterze do
udostępniania
informacji
o mojej organizacji

Przykłady
zastosowania
02
Uczenie się
Scenariusz:
Korzystanie
ze szkolnej
platformy
cyfrowej do
wymiany
informacji na
interesujące
tematy
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Poziomy
zaawansowania

5

Zaawansowany

Oprócz wspierania innych, potrafię:

Obszar kompetencji 4: Bezpieczeństwo  ‣  4.3 Ochrona zdrowia i dobrostanu

Umiejętność unikania zagrożeń zdrowotnych i zagrożeń dla dobrostanu fizycznego i psychicznego podczas korzystania z technologii cyfrowych. Umiejętność chronienia siebie
i innych przed ewentualnymi zagrożeniami w środowisku cyfrowym (np. wirtualnym nękaniem). Świadomość znaczenia technologii

• zaprezentować różne sposoby unikania
ryzyka I zagrożenia zdrowia w odniesieniu do
dobrostanu fizycznego i psychicznego podczas
użytkowania technologii cyfrowych.
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6

Na poziomie zaawansowanym, zgodnie z własnymi potrzebami i potrzebami innych osób,
w złożonych kontekstach, potrafię:
• rozróżniać najbardziej odpowiednie sposoby unikania ryzyka I zagrożenia zdrowia

• zastosować różne sposoby ochrony siebie
przed możliwymi zagrożeniami w środowiskach
cyfrowych.

• w odniesieniu do dobrostanu fizycznego
i psychicznego podczas użytkowania technologii cyfrowych.

• zaprezentować różne technologie cyfrowe
sprzyjające dobrostanowi społecznemu I włączeniu społecznemu.

• dostosować najbardziej odpowiednie
sposoby ochrony siebie przed możliwymi
zagrożeniami w środowiskach cyfrowych.

7

Wysoce
zaawansowany

Na poziomie wysoce specjalistycznym potrafię:
• tworzyć rozwiązania złożonych problemów
z ograniczonymi możliwościami, które są związane z unikaniem ryzyka zdrowotnego i zagrożenia
i dobrostanu podczas użytkowania technologii cyfrowych w celu ochrony siebie i innych przed zagrożeniami w środowiskach cyfrowych, i do stosowania
technologii cyfrowych sprzyjające dobrostanowi
społecznemu i włączeniu społecznemu.
• integrować swoją wiedzę, aby przyczyniać się do
rozwoju profesjonalnej praktyki i wiedzy oraz
wspierać innych w ochronie zdrowia.

• różnicować technologie cyfrowe sprzyjające dobrostanowi społecznemu I włączeniu
społecznemu.

Przykłady
zastosowania
01
Zatrudnienie

8

Na najbardziej zaawansowanym i specjalistycznym
poziomie potrafię:
• tworzyć rozwiązania złożonych problemów
z wieloma powiązanymi czynnikami które są
związane z unikaniem ryzyka zdrowotnego i zagrożenia i dobrostanu podczas użytkowania technologii cyfrowych w celu ochrony siebie i innych przed
zagrożeniami w środowiskach cyfrowych,
i do stosowania technologii cyfrowych sprzyjające
dobrostanowi społecznemu i włączeniu społecznemu
• zaproponować nowe koncepcje i procesy w danej
dziedzinie.

Potrafię opracować kampanię cyfrową dotyczącą możliwych zagrożeń dla zdrowia związanych z użytkowaniem
Twitter’a do celów zawodowych (np.: znęcanie się, uzależnienia, zdrowie fizyczne) która może być udostępniana i wykorzystywana przez kolegów i współpracowników
na smartfonach i tabletach.

Scenariusz:
Korzystanie
z konta na
Twitterze do
udostępniania
informacji
o mojej organizacji

Przykłady
zastosowania

Potrafię stworzyć blog dotyczący znęcania się I wykluczenia społecznego na szkolną platformę edukacyjną,
który pomoże kolegom z klasy rozpoznawać i przeciwstawiać się przemocy w środowiskach cyfrowych.

02
Uczenie się
Scenariusz:
Korzystanie
ze szkolnej
platformy
cyfrowej do
wymiany
informacji na
interesujące
tematy
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Poziomy
zaawansowania

1

Podstawowy

Na poziomie podstawowym i ze wsparciem
potrafię:
• rozpoznać prosty wpływ na środowisko technologii cyfrowych i ich wykorzystywania.

2

Na poziomie podstawowym oraz samodzielnie
i z odpowiednim wsparciem w razie potrzeby
potrafię:
• rozpoznać prosty wpływ na środowisko technologii cyfrowych i ich wykorzystywania.

3

Średniozaawansowany

Samodzielnie i rozwiązując proste problemy, potrafię:
• wskazać dobrze zdefiniowany i rutynowy wpływ
na środowisko technologii cyfrowych i ich wykorzystywania.

4

Niezależnie, zgodnie z własnymi potrzebami i rozwiązując dobrze zdefiniowane i nierutynowe problemy,
potrafię:
• omówić wpływ na środowisko technologii cyfrowych
i ich wykorzystywania.

Przykłady
zastosowania
01
Zatrudnienie

Świadomość wpływu na środowisko technologii cyfrowych i ich wykorzystywania.

Obszar kompetencji 4: Bezpieczeństwo  ‣  4.4 Ochrona środowiska

Scenariusz:
Korzystanie
z konta na
Twitterze do
udostępniania
informacji
o mojej organizacji
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Przykłady
zastosowania
02
Uczenie się
Scenariusz:
Korzystanie
ze szkolnej
platformy
cyfrowej do
wymiany
informacji na
interesujące
tematy
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Poziomy
zaawansowania

5

Zaawansowany

Oprócz wspierania innych, potrafię:
• pokazać różnorodny wpływ na środowisko
technologii cyfrowych i ich wykorzystywania.

Przykłady
zastosowania

Świadomość wpływu na środowisko technologii cyfrowych i ich wykorzystywania.

Obszar kompetencji 4: Bezpieczeństwo  ‣  4.4 Ochrona środowiska

01
Zatrudnienie

92

6

Na poziomie zaawansowanym, zgodnie z własnymi potrzebami i potrzebami innych osób,
w złożonych kontekstach, potrafię:
• wybrać najbardziej odpowiedni wpływ na
środowisko technologii cyfrowych i ich wykorzystywania.

7

Wysoce
zaawansowany

Na poziomie wysoce specjalistycznym potrafię:
• tworzyć rozwiązania złożonych problemów
z ograniczonymi możliwościami, które są związane
z ochroną środowiska przed wpływem technologii
cyfrowych i ich użytkowania.
• integrować swoją wiedzę, aby przyczyniać się do
rozwoju profesjonalnej praktyki i wiedzy oraz
wspierać innych w ochronie środowiska.

8

Na najbardziej zaawansowanym i specjalistycznym
poziomie potrafię:
• tworzyć rozwiązania złożonych problemów
z wieloma powiązanymi czynnikami które są
związane z ochroną środowiska przed wpływem
technologii cyfrowych i ich użytkowania
• zaproponować nowe koncepcje i procesy w danej
dziedzinie.

Potrafię stworzyć obrazkowe wideo, które odpowiada
na pytania dotyczące zrównoważonego użytkowania
urządzeń cyfrowych w organizacjach z mojej branży,
do udostępnienia na Twitterze, oraz używania przez
personel i innych współpracowników z mojej branży.

Scenariusz:
Korzystanie
z konta na
Twitterze do
udostępniania
informacji
o mojej organizacji

Przykłady
zastosowania
02
Uczenie się

Potrafię opracować nowego eBook’a, który odpowiada
na pytania dotyczące zrównoważonego użytkowania
urządzeń cyfrowych w szkole I w domu, udostępnić go
na szkolnej edukacyjnej platformie cyfrowej w celu
użytkowania przez innych uczniów i ich rodziny.

Scenariusz:
Korzystanie
ze szkolnej
platformy
cyfrowej do
wymiany
informacji na
interesujące
tematy
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Identyfikacja problemów technicznych związanych z użytkowaniem urządzeń i wykorzystywaniem środowisk cyfrowych oraz ich rozwiazywanie (od rozwiazywania drobnych do bardziej złożonych problemów).

Obszar kompetencji 5: Rozwiązywanie problemów  ‣  5.1 Rozwiązywanie problemów technicznych
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Poziomy
zaawansowania

1

Podstawowy

Na poziomie podstawowym i ze wsparciem
potrafię:
• zidentyfikować proste problemy techniczne
podczas obsługi urządzeń i korzystania ze
środowisk cyfrowych
• zidentyfikować proste rozwiązania, aby je
rozwiązać.

Przykłady
zastosowania
01
Zatrudnienie
Scenariusz:
Korzystanie
z cyfrowej
platformy
edukacyjnej
w celu rozwoju kariery
zawodowej

Przykłady
zastosowania
02
Uczenie się
Scenariusz:
Korzystanie
z cyfrowej
platformy
edukacyjnej
w celu poprawy umiejętności matematycznych

2

Na poziomie podstawowym oraz samodzielnie
i z odpowiednim wsparciem w razie potrzeby
potrafię:
• zidentyfikować proste problemy techniczne
podczas obsługi urządzeń i korzystania ze
środowisk cyfrowych
• zidentyfikować proste rozwiązania.

3

Średniozaawansowany

Samodzielnie i rozwiązując proste problemy, potrafię :
• wskazać dobrze zdefiniowane i rutynowe problemy
techniczne podczas obsługi urządzeń i korzystania ze
środowisk cyfrowych
• wybrać dobrze zdefiniowane i rutynowe rozwiązania, aby je rozwiązać.

4

Niezależnie, zgodnie z własnymi potrzebami i rozwiązując dobrze zdefiniowane i nierutynowe problemy,
potrafię:
• rozróżniać problemy techniczne podczas obsługi
urządzeń i korzystania ze środowisk cyfrowych
• wybrać rozwiązania, aby je rozwiązać.

Przy wsparciu kolegi z działu IT:
Potrafię zidentyfikować prosty problem techniczny
z listy tych, które pojawiają się podczas użytkowania cyfrowej platformy edukacyjnej,
potrafię zidentyfikować rodzaj wsparcia IT rozwiąże ten problem.

Przy wsparciu kolegi:
Potrafię zidentyfikować prosty problem techniczny
listy tych, które pojawiają się podczas użytkowania cyfrowej platformy edukacyjnej,
potrafię zidentyfikować rodzaj wsparcia IT, które
rozwiąże ten problem.
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Identyfikacja problemów technicznych związanych z użytkowaniem urządzeń i wykorzystywaniem środowisk cyfrowych oraz ich rozwiazywanie (od rozwiazywania drobnych do bardziej złożonych problemów).

Obszar kompetencji 5: Rozwiązywanie problemów  ‣  5.1 Rozwiązywanie problemów technicznych
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Poziomy
zaawansowania

5

Zaawansowany

Oprócz wspierania innych, potrafię:
• ocenić problemy techniczne podczas obsługi
urządzeń i korzystania ze środowisk cyfrowych
• zastosować różne rozwiązania, aby je rozwiązać.

6

Na poziomie zaawansowanym, zgodnie z własnymi potrzebami i potrzebami innych osób,
w złożonych kontekstach, potrafię:
• problemy techniczne podczas obsługi urządzeń i korzystania ze środowisk cyfrowych
• rozwiązywać je za pomocą najbardziej
odpowiednich rozwiązań.

7

Wysoce
zaawansowany

Na poziomie wysoce specjalistycznym potrafię:
• tworzyć rozwiązania złożonych problemów
z ograniczonymi możliwościami, które są związane
z problemami technicznymi podczas obsługi urządzeń
i korzystania ze środowisk cyfrowych.
• integrować swoją wiedzę, aby przyczyniać się do
rozwoju profesjonalnej praktyki i wiedzy oraz
wspierać innych w rozwiązywaniu problemów technicznych.

8

Na najbardziej zaawansowanym i specjalistycznym
poziomie potrafię:
• tworzyć rozwiązania złożonych problemów
z wieloma powiązanymi czynnikami które są
związane z problemami technicznymi podczas obsługi urządzeń i korzystania ze środowisk cyfrowych.
• zaproponować nowe koncepcje i procesy w danej
dziedzinie.

Przykłady
zastosowania
01
Zatrudnienie
Scenariusz:
Korzystanie
z cyfrowej
platformy
edukacyjnej
w celu rozwoju kariery
zawodowej

Przykłady
zastosowania
02
Uczenie się
Scenariusz:
Korzystanie
z cyfrowej
platformy
edukacyjnej
w celu poprawy umiejętności matematycznych
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Zdolność oceny potrzeb oraz identyfikacja, oszacowanie, wybór i użytkowanie narzędzie cyfrowych oraz możliwych rozwiązań technologicznych w celu rozwikłania problemów. Zmiana i dostosowanie środowisk

Obszar kompetencji 5: Rozwiązywanie problemów  ‣  5.2 Rozpoznawanie potrzeb i rozwiązań technologicznych
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Poziomy
zaawansowania

1

Podstawowy

Na poziomie podstawowym i ze wsparciem
potrafię:
• identyfikować potrzeby
• rozpoznać proste narzędzia cyfrowe i możliwe
odpowiedzi technologiczne w celu zaspokojenia
tych potrzeb.
• wybrać proste sposoby dostosowania i personalizacji środowisk cyfrowych do osobistych
potrzeb.

Przykłady
zastosowania
01
Zatrudnienie
Scenariusz:
Korzystanie
z cyfrowej
platformy
edukacyjnej
w celu rozwoju kariery
zawodowej

Przykłady
zastosowania
02
Uczenie się
Scenariusz:
Korzystanie
z cyfrowej
platformy
edukacyjnej
w celu poprawy umiejętności matematycznych

2

Na poziomie podstawowym oraz samodzielnie
i z odpowiednim wsparciem w razie potrzeby
potrafię:
• zidentyfikować potrzeby
• rozpoznać proste narzędzia cyfrowe i możliwe odpowiedzi technologiczne w celu zaspokojenia tych potrzeb.
• wybrać proste sposoby dostosowania i personalizacji środowisk cyfrowych do osobistych
potrzeb.

3

Średniozaawansowany

Samodzielnie i rozwiązując proste problemy, potrafię:
• wskazać rutynowe i dobrze zdefiniowane potrzeby
• wybrać rutynowe i dobrze zdefiniowane narzędzia
cyfrowe i możliwe odpowiedzi technologiczne w celu
zaspokojenia tych potrzeb.
• wybrać rutynowe i dobrze zdefiniowane sposoby
dostosowania i personalizacji środowisk cyfrowych do
osobistych potrzeb.

4

Niezależnie, zgodnie z własnymi potrzebami i rozwiązując dobrze zdefiniowane i nierutynowe problemy,
potrafię:
• wyjaśnić potrzeby
• wybrać narzędzia cyfrowe i możliwe odpowiedzi
technologiczne w celu zaspokojenia tych potrzeb.
• wybrać sposoby dostosowania i personalizacji
środowisk cyfrowych do osobistych potrzeb

Z pomocą kolegi z działu Zasobów Ludzkich
z którym mogę się konsultować w razie potrzeby:
Z listy kursów online przygotowanych przez dział
Zasobów Ludzkich, potrafię zidentyfikować te,
które są zgodne z moimi potrzebami rozwoju
zawodowego.
Podczas czytania materiału edukacyjnego na
ekranie mojego tabletu, potrafię powiększyć
czcionkę, żeby poprawić komfort czytania.

W klasie z nauczycielem, z którym mogę się
konsultować kiedy potrzebuję:
Z listy materiałów cyfrowych z matematyki przygotowanej przez nauczyciela,
potrafię wybrać grę edukacyjną, która pomoże mi
ćwiczyć umiejętności matematyczne.
Potrafię przestawić interfejs gry na język ojczysty.
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Zdolność oceny potrzeb oraz identyfikacja, oszacowanie, wybór i użytkowanie narzędzie cyfrowych oraz możliwych rozwiązań technologicznych w celu rozwikłania problemów. Zmiana i dostosowanie środowisk

Obszar kompetencji 5: Rozwiązywanie problemów  ‣  5.2 Rozpoznawanie potrzeb i rozwiązań technologicznych
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Poziomy
zaawansowania

5

Zaawansowany

Oprócz wspierania innych, potrafię:
• ocenić potrzeby
• stosować różne narzędzia cyfrowe i możliwe
odpowiedzi technologiczne w celu zaspokojenia
tych potrzeb.
• stosować sposoby dostosowania i personalizacji środowisk cyfrowych do osobistych potrzeb.

6

Na poziomie zaawansowanym, zgodnie z własnymi potrzebami i potrzebami innych osób,
w złożonych kontekstach, potrafię:
• ocenić potrzeby
• wybrać najbardziej odpowiednie narzędzia
cyfrowe i możliwe odpowiedzi technologiczne
w celu zaspokojenia tych potrzeb.
• wybrać najbardziej odpowiednie sposoby
dostosowania i personalizacji środowisk cyfrowych do osobistych potrzeb.

7

Wysoce
zaawansowany

Na poziomie wysoce specjalistycznym potrafię:
• tworzyć rozwiązania złożonych problemów
z ograniczonymi możliwościami, wykorzystując
narzędzia cyfrowe i odpowiedzi technologiczne, oraz
adaptować i personalizować środowiska cyfrowe do
własnych potrzeb.
• integrować swoją wiedzę, aby przyczyniać się do
rozwoju profesjonalnej praktyki i wiedzy oraz
wspierać innych w identyfikacji potrzeb i rozwiązań
technologicznych.

8

Na najbardziej zaawansowanym i specjalistycznym
poziomie potrafię:
• tworzyć rozwiązania złożonych problemów
z wieloma powiązanymi czynnikami wykorzystując narzędzia cyfrowe i odpowiedzi technologiczne,
oraz adaptować i personalizować środowiska cyfrowe do własnych potrzeb.
• zaproponować nowe koncepcje i procesy w danej
dziedzinie.

Przykłady
zastosowania
01
Zatrudnienie
Scenariusz:
Korzystanie
z cyfrowej
platformy
edukacyjnej
w celu rozwoju kariery
zawodowej

Przykłady
zastosowania
02
Uczenie się
Scenariusz:
Korzystanie
z cyfrowej
platformy
edukacyjnej
w celu poprawy umiejętności matematycznych
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Korzystanie z narzędzi i technologii cyfrowych w celu tworzenia wiedzy i wprowadzania innowacji do procesów i produktów. Angażowanie się indywidualnie i zbiorowo w przetwarzanie poznawcze, aby rozumieć i rozwiązywać problemy pojęciowe i sytuacje problemowe w środowisku cyfrowym.

Obszar kompetencji 5: Rozwiązywanie problemów  ‣  5.3 Twórcze wykorzystywanie technologii cyfrowych
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Poziomy
zaawansowania

1

Podstawowy

Na poziomie podstawowym i ze wsparciem
potrafię:
• zidentyfikować proste narzędzia i technologie
cyfrowe, które można wykorzystać do tworzenia
wiedzy i wprowadzania innowacji do procesów
i produktów.
• wykazywać zainteresowanie indywidualnie
i grupowo prostym przetwarzaniem poznawczym, aby rozumieć i rozwiązywać proste
problemy koncepcyjne i sytuacje problemowe
w środowiskach cyfrowych.

Przykłady
zastosowania
01
Zatrudnienie
Scenariusz:
Korzystanie
z cyfrowej
platformy
edukacyjnej
w celu rozwoju
kariery zawodowej

Przykłady
zastosowania
02
Uczenie się
Scenariusz:
Korzystanie
z cyfrowej
platformy
edukacyjnej
w celu poprawy umiejętności matematycznych

2

Na poziomie podstawowym oraz samodzielnie
i z odpowiednim wsparciem w razie potrzeby
potrafię:
• zidentyfikować proste narzędzia i technologie cyfrowe, które można wykorzystać do
tworzenia wiedzy i wprowadzania innowacji do
procesów i produktów.
• śledzić indywidualnie i grupowo proste przetwarzanie poznawcze, aby rozumieć i rozwiązywać proste problemy koncepcyjne i sytuacje
problemowe w środowiskach cyfrowych.

3

Średniozaawansowany

4

Samodzielnie i rozwiązując proste problemy, potrafię:

Niezależnie, i rozwiązując proste problemy, potrafię:

• wybrać narzędzia i technologie cyfrowe, które można
wykorzystać do tworzenia dobrze zdefiniowanej
wiedzy i wprowadzania dobrze zdefiniowanych
innowacji do procesów i produktów.

• wybrać narzędzia i technologie cyfrowe, które można wykorzystać do tworzenia dobrze zdefiniowanej
wiedzy i wprowadzania dobrze zdefiniowanych
innowacji do procesów i produktów.

• angażować się indywidualnie i grupowo w dobrze
zdefiniowane i rutynowe przetwarzanie poznawcze,
aby zrozumieć i rozwiązać dobrze zdefiniowane
i rutynowe problemy koncepcyjne i sytuacje problemowe w środowiskach cyfrowych.

• angażować się indywidualnie i grupowo w dobrze
zdefiniowane i rutynowe przetwarzanie poznawcze, aby zrozumieć i rozwiązać dobrze zdefiniowane i rutynowe problemy koncepcyjne i sytuacje
problemowe w środowiskach cyfrowych.

Samodzielnie:
Potrafię wykorzystać forum MOOC żeby zapytać o dobrze zdefiniowaną informację dotyczącą kursu w którym
uczestniczę oraz potrafię korzystać jego narzędzi
(np. blog, wiki) do tworzenia nowych wątków do dalszej
wymiany informacji.
Potrafię zaangażować się wraz z innymi słuchaczami
we wspólne zadanie korzystając z narzędzia „mapa
myśli” na MOOC aby zrozumieć konkretne zagadnienie
w nowy sposób.
Potrafię rozpoznać problem, taki jak zauważenie, że
umieszczam pytanie czy komentarz w niewłaściwym
miejscu.

Samodzielnie:
Potrafię wykorzystać forum MOOC żeby zapytać o dobrze zdefiniowaną informację dotyczącą kursu w którym
uczestniczę oraz potrafię korzystać z jego narzędzi
(np. blog, wiki) do tworzenia nowych wątków do dalszej
wymiany informacji.
Potrafię zaangażować się w ćwiczenie na MOOC, wykorzystujące symulacje do ćwiczenia zadań matematycznych, których w szkole nie rozwiązałem poprawnie.
Omawianie ćwiczeń na czacie z innymi uczniami
pomogło mi inaczej podejść do zagadnienia i podniosło
moje umiejętności.
Potrafię rozpoznać problem, taki jak zauważenie, że
umieszczam pytanie czy komentarz w niewłaściwym
miejscu.
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Poziomy
zaawansowania

5

Zaawansowany

Obszar kompetencji 5: Rozwiązywanie problemów  ‣  5.3 Twórcze wykorzystywanie technologii cyfrowych

Korzystanie z narzędzi i technologii cyfrowych w celu tworzenia wiedzy i wprowadzania innowacji do procesów i produktów. Angażowanie się indywidualnie i zbiorowo w przetwarzanie poznawcze,
aby rozumieć i rozwiązywać problemy pojęciowe i sytuacje problemowe w środowisku cyfrowym.

Oprócz wspierania innych, potrafię:
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• zastosować różne narzędzia i technologie
cyfrowe, które można wykorzystać do tworzenia
wiedzy i wprowadzania innowacji do procesów
i produktów.
• zastosować indywidualnie i grupowo przetwarzanie poznawcze, aby zrozumieć i rozwiązać
różne problemy koncepcyjne i sytuacje problemowe w środowiskach cyfrowych.

6

Na poziomie zaawansowanym, zgodnie z własnymi potrzebami i potrzebami innych osób,
w złożonych kontekstach, potrafię:
• zaadaptować najbardziej odpowiednie
narzędzia i technologie cyfrowe, które można
wykorzystać do tworzenia wiedzy i wprowadzania innowacji do procesów i produktów.
• rozwiązywać indywidualnie i grupowo problemy koncepcyjne i sytuacje problemowe
w środowiskach cyfrowych.

7

Wysoce
zaawansowany

Na poziomie wysoce specjalistycznym potrafię:
• tworzyć rozwiązania złożonych problemów
z ograniczonymi możliwościami wykorzystując
narzędzia i technologie cyfrowe.
• integrować swoją wiedzę, aby przyczyniać się do
rozwoju profesjonalnej praktyki i wiedzy oraz
wspierać innych w kreatywnym użytkowaniu technologii cyfrowych.

8

Na najbardziej zaawansowanym i specjalistycznym
poziomie potrafię:
• tworzyć rozwiązania złożonych problemów
z wieloma powiązanymi czynnikami wykorzystując narzędzia i technologie cyfrowe.
• zaproponować nowe koncepcje i procesy w danej
dziedzinie.

Przykłady
zastosowania
01
Zatrudnienie
Scenariusz:
Korzystanie
z cyfrowej
platformy
edukacyjnej
w celu rozwoju kariery
zawodowej

Przykłady
zastosowania
02
Uczenie się
Scenariusz:
Korzystanie
z cyfrowej
platformy
edukacyjnej
w celu poprawy umiejętności matematycznych
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Obszar kompetencji 5: Rozwiązywanie problemów  ‣  5.3 Twórcze wykorzystywanie technologii cyfrowych

Korzystanie z narzędzi i technologii cyfrowych w celu tworzenia wiedzy i wprowadzania innowacji do procesów i produktów. Angażowanie się indywidualnie i zbiorowo w przetwarzanie poznawcze,
aby rozumieć i rozwiązywać problemy pojęciowe i sytuacje problemowe w środowisku cyfrowym.

Poziomy
zaawansowania
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1
Na poziomie podstawowym i ze wsparciem
potrafię:
• rozpoznać w jakim zakresie moje potrzeby
kompetencje cyfrowe powinny zostać podniesione lub uaktualnione,
• określić gdzie szukać możliwości samo-rozwoju i pozostawać na bieżąco z rozwojem
cyfrowym.

Przykłady
zastosowania
01
Zatrudnienie
Scenariusz:
Korzystanie
z cyfrowej
platformy
edukacyjnej
w celu rozwoju kariery
zawodowej

Podstawowy

2

Na poziomie podstawowym oraz samodzielnie
i z odpowiednim wsparciem w razie potrzeby
potrafię:
• rozpoznać w jakim zakresie moje potrzeby
w zakresie kompetencji cyfrowych powinny
zostać podniesione lub uaktualnione,
• określić gdzie szukać możliwości samo-rozwoju i pozostawać na bieżąco z rozwojem
cyfrowym.

3

Średniozaawansowany

Samodzielnie i rozwiązując proste problemy, potrafię:
• wyjaśnić w jakim zakresie moje potrzeby w zakresie
kompetencji cyfrowych powinny zostać podniesione
lub uaktualnione,
• wskazać gdzie szukać dobrze zdefiniowanych
możliwości samo-rozwoju i pozostawać na bieżąco z
rozwojem cyfrowym.

4

Niezależnie, zgodnie z własnymi potrzebami i rozwiązując dobrze zdefiniowane i nierutynowe problemy,
potrafię:
• omówić w jakim zakresie moje potrzeby w zakresie
kompetencji cyfrowych powinny zostać podniesione
lub uaktualnione,
• wskazać w jaki sposób wspierać innych w rozwoju
ich kompetencji cyfrowych,
• wskazać gdzie szukać możliwości samo-rozwoju
I pozostawać na bieżąco z rozwojem cyfrowym.

Potrafię omówić kompetencje cyfrowe, które muszę
posiadać, aby być zdolnym do używania MOOC do
celów zawodowych z doradcą zawodowym.
Potrafię powiedzieć mu, gdzie szukam I używam
MOOC do rozwoju i aktualizacji mojego stopnia
zaawansowania kompetencji cyfrowych do celów
rozwoju kariery zawodowej.
Potrafię radzić sobie z każdą sytuacją podczas wykonywania tych czynności, np. potrafię ocenić czy nowe
środowisko cyfrowe znalezione podczas surfowania
daje odpowiednie możliwości do podnoszenia poziomu kompetencji cyfrowych.

Przykłady
zastosowania

Potrafię omówić z przyjacielem kompetencje cyfrowe,
których potrzebuję do stosowania narzędzi na MOOC
przy nauce matematyki.

02
Uczenie się

Potrafię pokazać nauczycielowi jak znajduję i wykorzystuję MOOC zgodnie z moimi potrzebami edukacyjnymi.

Scenariusz:
Korzystanie
z cyfrowej
platformy
edukacyjnej
w celu poprawy umiejętności matematycznych

Potrafię powiedzieć nauczycielowi, które cyfrowe ćwiczenia i strony odwiedzam żeby na bieżąco aktualizować kompetencje cyfrowe potrzebne do efektywnego
korzystania z edukacyjnych platform cyfrowych
zgodnie z moimi potrzebami edukacyjnymi.
Potrafię radzić sobie z każdą sytuacją podczas wykonywania tych czynności, np. potrafię ocenić czy nowe
środowisko cyfrowe znalezione podczas surfowania
daje odpowiednie możliwości podnoszenia poziomu
kompetencji cyfrowych i najlepszego korzystania
z MOOC
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Poziomy
zaawansowania

5

Zaawansowany

Oprócz innych, potrafię:

Obszar kompetencji 5: Rozwiązywanie problemów  ‣  5.4 Rozpoznawanie braków w zakresie kompetencji cyfrowych

Rozpoznawanie obszarów, które wymagają podnoszenia i aktualizacji swoich własnych kompetencji cyfrowych. Umiejętność wspierania innych w rozwoju ich kompetencji cyfrowych.
Poszukiwanie możliwości samorozwoju i bieżące śledzenie ewolucji cyfrowej.

• zademonstrować w jakim zakresie moje
potrzeby w zakresie kompetencji cyfrowych
powinny zostać podniesione lub uaktualnione,
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• pokazać różne sposoby wspierania innych
w rozwoju ich kompetencji cyfrowych,
• zaproponować różne możliwości samo-rozwoju i pozostawania na bieżąco z rozwojem
cyfrowym.

6

Na poziomie zaawansowanym, zgodnie z własnymi potrzebami i potrzebami innych osób,
w złożonych kontekstach, potrafię:
• zdecydować jakie są najbardziej odpowiednie sposoby podnoszenia lub aktualizacji
własnych potrzeb w zakresie kompetencji
cyfrowych.
• ocenić rozwój kompetencji cyfrowych u innych
• wybrać najbardziej odpowiednie możliwości
samo-rozwoju i pozostawania na bieżąco
z rozwojem cyfrowym.

7

Wysoce
zaawansowany

Na poziomie wysoce specjalistycznym potrafię:
• tworzyć rozwiązania złożonych problemów
z ograniczonymi możliwościami, które są związane
z podnoszeniem kompetencji cyfrowych i znajdowaniem możliwości samo-rozwoju oraz bieżące śledzenie aktualności.
• integrować swoją wiedzę, aby przyczyniać się do
rozwoju profesjonalnej praktyki i wiedzy oraz
wspierać innych w określaniu braków w kompetencjach cyfrowych.

8

Na najbardziej zaawansowanym i specjalistycznym
poziomie potrafię:
• tworzyć rozwiązania złożonych problemów
z wieloma powiązanymi czynnikami które są
związane z podnoszeniem kompetencji cyfrowych
i znajdowaniem możliwości samo-rozwoju oraz
bieżące śledzenie ewolucji cyfrowej.
• zaproponować nowe koncepcje i procesy w danej
dziedzinie.

Przykłady
zastosowania
01
Zatrudnienie
Scenariusz:
Korzystanie
z cyfrowej
platformy
edukacyjnej
w celu rozwoju kariery
zawodowej

Przykłady
zastosowania
02
Uczenie się
Scenariusz:
Korzystanie
z cyfrowej
platformy
edukacyjnej
w celu poprawy umiejętności matematycznych
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