ECDL
Polska

MODUŁ Z GRUPY BASE - B2 - PODSTAWY PRACY W SIECI

Moduł ten obejmuje podstawowe zagadnienia
i umiejętności związane z Internetem i usługami
internetowymi: przeglądaniem Internetu,
efektywnym wyszukiwaniem informacji
w Internecie, komunikacją online i pocztą
elektroniczną.
Zaliczenie egzaminu z tego modułu potwierdza następujące kompetencje
Kandydata:











Znajomość zasad przeglądania Internetu oraz zasad
bezpieczeństwa w sieci.
Umiejętność korzystania z przeglądarki internetowej oraz
personalizacja jej ustawień z wykorzystaniem różnych
funkcji.
Efektywne przeszukiwanie Internetu i kreatywne
segregowanie
jego treści pod kątem wiarygodności pozyskanych
informacji.
Znajomość kluczowych zagadnień praw autorskich oraz
zasad ich ochrony.
Znajomość zasad współtworzenia, współistnienia i współdziałania
społeczności internetowych, komunikacji online oraz poczty
elektronicznej.
Umiejętność wysyłania i odbierania wiadomości e-mail oraz
zarządzania ustawieniami poczty.
Używanie poczty elektronicznej i jej organizacja oraz
korzystanie z kalendarzy online.

JAKIE KORZYŚCI DAJE TEN MODUŁ?

Świadczy o posiadaniu kluczowych umiejętności i znajomości
głównych zagadnień w odniesieniu do wyszukiwania informacji
w Internecie oraz bezpieczeństwa w sieci.

Zaświadcza o umiejętności efektywnego wykorzystania komputera
w sieci.

Moduł został opracowany przy współudziale użytkowników
komputerów, ekspertów w tej dziedzinie oraz praktyków
komputerowych z całego świata. To gwarantuje, że moduł
obejmuje odpowiedni, szeroki zakres tematyczny, został
przygotowany kompleksowo i na wymaganym poziomie

ZAŁOŻENIA SYLABUSA

OBSZAR WIEDZY I UMIEJĘTNOŚCI

KATEGORIA

Zasady
przeszukiwania
Internetu




Kluczowe zasady
Zabezpieczenia i bezpieczeństwo

Przeglądanie
Internetu






Korzystanie z przeglądarek
Narzędzia i ustawienia
Zakł adki
Drukowanie z Internetu

Informacje uzyskane
z Internetu





Szukanie
Krytyczna ocena treści
Prawo autorskie, ochrona danych

Pojęcia związane
z komunikacją





Komunikacja online
Narzędzia komunikacyjne
Zasady poczty elektronicznej

Używanie poczty
elektronicznej







Wysył anie poc zty
O dbieranie poczty
Narzędzia i ustawienia
O rganizacj a poczty
U żywanie kale ndarz a

ECDL BASE DLA OSÓB NIEWIDOMYCH I NIEDOWIDZĄCYCH

Teraz osoby niedowidzące i niewidome mogą samodzielnie zdawać egzaminy ECDL BASE, by uzyskać certyfikat potwierdzający
posiadane kompetencje cyfrowe.

Egzaminy ECDL BASE dla niewidomych i niedowidzących przeprowadzane
są w specjalnie dostosowanych tyflolaboratoriach, wyposażonych
w specjalistyczny sprzęt komputerowy oraz aplikacje dedykowane
osobom z niepełnosprawnością wzroku

OD CZEGO ZACZĄĆ?
Szczegółowe informacje na temat egzaminów oraz lista Laboratoriów
Egzaminacyjnych ECDL znajdują się na stronie http://www.ecdl.pl

