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PRZEWODNIK 

PO ŚCIEŻCE EDUKACYJNEJ ASK4JOB W CELU WYKORZYSTANIA 

JEJ W DZIAŁANIACH ZWIĄZANYCH Z PORADNICTWEM 

ZAWODOWYM 

  

1. WPROWADZENIE 

 
Ask4Job to ścieżka wspierająca rozwój 
kompetencji cyfrowych i umiejętności 
poznawczych dla osób dorosłych o niskich 
kwalifikacjach lub/oraz długotrwale 
bezrobotnych. Została opracowana jako 
część projektu „Adult Skills for Job Oriented 
Breakthrough”, finansowanego w ramach 
programu Erasmus + przez włoską agencję 
INDIRE (2017-1-IT02-KA204-036755). 
Koordynatorem projektu jest rzymska 
agencja ERIFO, wyspecjalizowana w zakresie 
kształcenia i szkolenia osób dorosłych.  
 
ASK4JOB jest Otwartym Zasobem 
Edukacyjnym), z którego mogą korzystać 
osoby związane z rozwojem rynku pracy, 
trenerzy i osoby zajmujące się edukacją 
dorosłych. Ścieżka wspiera realizację 
ukierunkowanych działań w zakresie 
poradnictwa zawodowego lub identyfikacji 
ścieżek rozwoju zawodowego i/lub 
osobistego.  

Organizacje partnerskie, które 
opracowały ścieżkę ASK4JOB:  
 
WŁOCHY – ERIFO www.erifo.it 
HISZPANIA - FYG CONSULTORES 
www.fygconsultores.com 
TURCJA – TURGUTLU 
KAYMAKAMLIGI 
http://www.turgutlu.gov.tr 
GRECJA - BEST CYBERNETICS 
(prywatna firma) 
www.bestcybernetics.com 
SZWECJA – FOXPOPULI - 
www.foxpopuli.org 
LITWA - BITE SMC - www.gpbite.eu 
POLSKA - AKADEMIA 
HUMANISTYCZNO-EKONOMICZNA W 
ŁODZI www.ahe.lodz.pl 
POLSKA- FUNDACJA „INSTYTUT 
BADAŃ NAD DEMOKRACJĄ I 
PRZEDSIĘBIORSTWEM PRYWATNYM” 
www.iped.pl 
GRECJA- DIRECTORATE OF 
SECONDARY EDUCATION, CHANIA 
http://dide.chan.sch.gr 
BUŁGARIA - BUSINESS FOUNDATION 
FOR EDUCATION www.fbo.bg 
BELGIA – ALL DIGITAL 
http://www.alldigital.org 
 

http://www.erifo.it/
http://www.fygconsultores.com/
http://www.turgutlu.gov.tr/
http://www.bestcybernetics.com/
http://www.foxpopuli.net/
http://www.gpbite.eu/
http://www.ahe.lodz.pl/
http://www.iped.pl/
http://dide.chan.sch.gr/
http://www.fbo.bg/
http://www.alldigital.org/


 
 

 

2 
 

Dzięki wzmocnieniu kompetencji cyfrowych i zdolności poznawczych grupa 
docelowa projektu zwiększy umiejętności krytycznego sposobu myślenia, 
znajomość technologii wykorzystywanych przez współczesne 
społeczeństwa informacyjne oraz świadomość, jak wykorzystać narzędzia 
cyfrowe w celu własnego rozwoju zawodowego i osobistego. 
 
Ścieżka ASK4JOB odnosi się do DIGCOMP 2.1, czyli ramy kompetencji 
cyfrowych. Zbudowana została w oparciu o 4 poziomy zaawansowania 
wiedzy cyfrowej (podstawowe i średniozaawansowane), otwierając 
możliwość rozwoju w kierunku jeszcze bardziej wyspecjalizowanych 
poziomów edukacji. 
 
Ask4Job składa się z trzech elementów: 

- Pierwszy element to test online służący do samooceny 
kompetencji cyfrowych. Po wypełnieniu testu system ocenia 
poziom zaawansowania umiejętności cyfrowych i przekazuje 
informacje dotyczące rekomendowanych dla użytkownika lekcji 
w celu podniesienia kwalifikacji. Ta czynność może być 
niepotrzebna, jeśli użytkownik wcześniej osiągnął równowagę 
kompetencji.  
 
- Drugim elementem jest kompleksowy kurs online, który 
składa się z dwóch obszarów: pierwszego poświęconego 
kompetencjom cyfrowym i drugiego dotyczącego zdolności 
poznawczych. Użytkownik może wybrać poziom podstawowy 
lub/i średniozaawansowany w zależności od swoich 
umiejętności i potrzeb. 

 
- Trzeci element to uczestnictwo w specjalnych laboratoriach 

(fizycznie bądź zdalnie). Zadaniem laboratoriów jest 

zwiększenie świadomości na temat korzystania z własnych 

Test online dot. 
samooceny 

Kształcenie na 
odległość, kurs 
online 

Laboratoria 

http://mooc.bcyber.gr/learnpress/it/
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kompetencji cyfrowych podczas procesu szukania pracy i 

rozwoju swojej kariery zawodowej.   

Laboratoria mogą być przeprowadzane indywidualnie lub z grupą osób o 

zbliżonych umiejętnościach odnoszących się do obszarów kompetencji 

DIGCOMP 2.1. Laboratoria powinny realizować cele określone dla każdego 

obszaru specjalizacji zarówno podczas pracy z młodymi osobami, jak i 

dorosłymi.   

 
 

 
 

DIGCOMP - Obszar 1: Informacja i umiejętność 
korzystania z  danych

• Wykorzystywanie Internetu w celu odnajdywania 
nowych możliwości zatrudnienia

DIGCOMP - Obszar 2: Komunikacja i współpraca

• Wspieranie definicji celu zawodowego

DIGCOMP - Obszar 3: Tworzenie treści cyfrowych

• Tworzenie materiałów cyfrowych do celów 
zawodowych

DIGCOMP - Obszar 4: Bezpieczeństwo

• Zwiększanie świadomości znaczenia ochrony danych i 
informacji podczas korzystania z sieci

DIGCOMP - Obszar 5: Rozwiązywanie problemów

• Strategia osiągnięcia celu zawodowego
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W tym miejscu znajdziesz zalecenia i instrukcje, które ułatwią osobom 

związanym z rozwojem rynku pracy korzystanie z narzędzi stworzonych 

przez ASK4JOB. 

1. Przygotowanie uczestników 

 

Po fazie rekrutacji każdemu uczestnikowi należy przedstawić ścieżkę 

ASK4JOB podczas indywidualnego lub grupowego spotkania na żywo lub 

przeprowadzonego wirtualnie. W szczególności konieczne jest 

zilustrowanie celów kursu, wyjaśnienie dostępu do testu ewaluacyjnego, 

sposobu wykorzystania informacji zwrotnej uzyskanej po wykonaniu testu 

oraz przedstawienie MOOC (kursu online). Wszystkim uczestnikom zaleca 

się dostarczenie e-broszur dotyczących kursu w formacie video lub PDF. 

 

 

 

       

2. Test samooceny i kurs e-learningowy (MOOC) 
 

Użytkownicy, którzy chcą sprawdzić swój poziom kompetencji cyfrowych, 

będą mogli uzyskać dostęp do testu po zarejestrowaniu się na platformie. 

 

Kurs podzielony jest na dwa obszary: pierwszy związany jest z 

kompetencjami cyfrowymi, natomiast drugi ma na celu wzmocnienie 

zdolności poznawczych.  

 

VIDEO  E-broszura 
  

http://ask4job.bcyber.gr/
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Obszar umiejętności cyfrowych zawiera szereg edukacyjnych treści 

związanych z podobszarami ram DIGCOMP w odniesieniu do dwóch 

poziomów umiejętności: podstawowego (poziomy 1 i 2) oraz 

średniozaawansowanego (poziomy 3 i 4). Użytkownik będzie mógł przejść 

przez oba poziomy, zależnie od sugestii otrzymanych po wykonaniu testu 

samooceny lub dostarczonych przez doradcę zawodowego. 

Druga część, poświęcona wzmacnianiu zdolności poznawczych jest 

obowiązkowa dla każdego, gdyż stanowi przygotowanie do uczestnictwa w 

warsztatach. 

W przypadku, gdy zajęcia będą wykonywane w grupach, zalecamy 

utworzenie grupy na Whatsapp lub za pomocą innych mediów 

społecznościowych, aby wspierać proces wspólnego uczenia się i ułatwić 

oraz usprawnić komunikację z opiekunem grupy. 

3. Laboratoria 

 
Laboratoria/warsztaty mogą być prowadzone indywidualnie lub w 
grupach, stworzonych pod kątem podobnego poziomu umiejętności 
uczestników. Mogą odbywać się podczas spotkań bezpośrednich bądź w 
sposób zdalny w trybie komunikacji synchronicznej tj. z zagwarantowaną 
stałą interakcją z uczestnikiem (np. poprzez Skype). 
Każdy obszar tematyczny ramy DIGCOMP 2.1 powinien zostać omówiony 
podczas oddzielnego warsztatu. Czas trwania każdego 
laboratorium/warsztatu jest zmienny, w zależności od liczby uczestników. 

 
Średni sugerowany czas trwania około 4 godzin na obszar tematyczny. 

 
Laboratoria mają na celu skłonienie uczestnika do zastanowienia się nad 
wiedzą uzyskaną w ramach MOOC (kursu) oraz tym, w jaki sposób jest ona 
związana wymaganiami stawianymi przez pracodawców podczas 
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rekrutacji. Laboratoria/warsztaty powinny stanowić refleksję nad własnym 
rozwojem zawodowym i osobistym oraz być bodźcem wspierającym w 
tworzeniu planu jeszcze bardziej zaawansowanej ścieżki edukacji i poprawy 
swoich umiejętności.  Ostatecznym celem laboratoriów jest uświadomienie 
uczestnikowi jego poziomu umiejętności cyfrowych oraz tego, w jaki 
sposób może je wykorzystać podczas poszukiwania pracy lub planowania 
rozwoju swojej kariery.  
 
Warsztaty powinny opierać się na wykonywaniu przez uczestnika ćwiczeń. 
Następnie powinien on uzyskiwać informację zwrotną nt. swoich 
umiejętności. Ze względu na specyfikę celu laboratoriów wskazane jest, 
aby głównym tematem zajęć było poszukiwanie pracy lub planowanie 
rozwoju kariery zawodowej. 
 
Prowadzący/moderator ma za zadanie przedstawić cele i założenia danego 
obszaru tematycznego Digcomp 2.1, któremu poświęcone będzie 
laboratorium. Konieczne będzie również wyjaśnienie uczestnikowi, 
dlaczego obszar ten jest ważny podczas poszukiwania pracy lub planowania 
ścieżki rozwoju kariery zawodowej.  
 
W załączniku 2 znajdują się dokładne opisy poszczególnych obszarów ramy 
Digcomp 2.1, które stanowią punkt odniesienia do pierwszych czterech 
poziomów kompetencji zbadanych przez ASK4JOB wraz z przeglądem 
celów wykonywanych zadań i opisem kompetencji stworzonych w oparciu 
o doświadczenia zdobyte podczas wdrażania projektu. 
W poniższym zestawieniu podano przykładowe ćwiczenia, które podczas 
laboratoriów mogą być wykonywane wspólnie z uczestnikami. Ćwiczenia 
te należy odpowiednio dostosowywać do potrzeb i umiejętności 
uczestników. Należy jednak pamiętać, aby każde laboratorium miało 
wyraźny cel zgodny z naszymi zaleceniami odnoszący się do kariery i 
poszukiwania pracy.  
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Sugerujemy, aby laboratoria były realizowane w następującej kolejności: 
 

1. Laboratorium – obszar Informacja i umiejętność korzystania z 

danych: przykładowe ćwiczenia 

 Wyszukaj co najmniej 5 ogłoszeń o pracę w 

interesującym Cię sektorze i zapisz linki do nich; 

 Wyszukaj co najmniej 3 platformy oferujące kursy online, 

które mogą być dla Ciebie przydatne, w kontekście 

wybranej pracy i zapisz ich adresy www; 

 Wyszukaj co najmniej 2 darmowe platformy, na których 

możesz zamieścić swoje CV i zapisz ich adresy www.  

Cel: stymulacja wykorzystania internetowych zasobów i przestrzeni w 

celu znalezienia pracy. 

Objective: To Stimulate the use of Internet browsing to find a job  
 

2. Laboratorium – obszar Tworzenie treści cyfrowych: 

przykładowe ćwiczenia 

 Stwórz CV na platformie Europass lub za pomocą innego 

narzędzia dostępnego online, właściwego dla rodzaju 

pracy jakiej poszukujesz (na przykład Canva); 

 Za pomocą preferowanego oprogramowania stwórz 

kolaż obrazów, który przedstawi jakiego rodzaju pracy 

poszukujesz. 

 Przejrzyj udostępniane przez Ciebie zdjęcia, posty, 
komentarze zamieszane w mediach społecznościowych i 
zastanów się, które z nich mogą przedstawiać Cię w 
niekorzystnym świetle w kontekście poszukiwania nowej 
pracy. 

 

Cel: wspieranie wyboru określonej ścieżki zawodowej 
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3. Laboratorium – obszar Komunikacja i współpraca: przykłady 
ćwiczeń 

 Podziel się swoim CV za pomocą jednej lub kilku 
bezpłatnych platform związanych z poszukiwaniem 
pracy; 

 Utwórz kalendarz, który będzie zsynchronizowany z 
Twoim komputerem i smartfonem, a następnie zapisuj w 
nim wszelkie zaplanowane spotkania; 

 Załóż konto na LinkedIn i dodaj na swój profil informacje 
o swoim doświadczeniu. 

Cel: wspieranie tworzenia i realizacji określonego celu zawodowego. 
   

 

4. Laboratorium – obszar Rozwiązywanie problemów: przykładowe 
ćwiczenia 

 W odniesieniu do wybranych ogłoszeń określ jakich 
kompetencji wymaga dana firma. Zidentyfikuj których z 
nich Ci brakuje, a które już posiadasz. Zastanów się także 
czy posiadane kompetencje nie wymagają uaktualnienia. 

 Znajdź co najmniej 3 kursy, które pomogą uzupełnić Twoje 
braki, w kontekście wymaganych przez firmy kompetencji.  

 W odniesieniu do wyszukanych kursów, wybierz 
organizatora, który wydaje się być najbardziej wiarygodny 
i posiada najwyższą jakość oferowanych usług. O jakości 
oferty szkoleniowej zazwyczaj decydują: a. Kompetencje 
nauczycieli/trenerów, b. Rodzaj świadectwa/certyfikatu 
wydawanego po ukończeniu kursu, c. Obecność praktyk 
lub powiązań z rynkiem pracy. Powyższe kryteria są 
przykładowe, do celów ćwiczenia można zastosować 
również inne wskaźniki, zależnie od potrzeb i specyfiki 
danego przypadku. 
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Cel: wspieranie realizacji strategii osiągnięcia danego celu 
zawodowego. 
 

 
 

5. Laboratorium – obszar Bezpieczeństwo: przykładowe ćwiczenia 

 Wyjaśnij, jakich środków używasz, aby zapobiec 
uszkodzeniu/zainfekowaniu urządzeń lub kradzieży 
danych osobowych przez e-maile, smsy, wiadomości i 
czat. 

 Opowiedz, czy i jak chronisz bezpieczeństwo swojego 
komputera. 

 Opowiedz, czy i jak chronisz bezpieczeństwo swojego 
smartfona. 

Cel: zwiększenie świadomości znaczenia działań prewencyjnych 
zapewniających bezpieczeństwo urządzeń takich jak smartfon czy 
komputer.  
 

Pod koniec każdego laboratorium należy pomóc uczestnikom opisać 
czego nauczyli się podczas danego warsztatu ASK4JOB. W tym celu 
można wykorzystać formularz identyfikacji nabytych kompetencji 
(ZAŁĄCZNIK A), z pomocą którego prowadzący/moderator realizował 
laboratorium. 
 
Uczestnik powinien zastanowić się nad użytecznością uzyskanej 
wiedzy w kontekście swojej kariery. Jest to istotne, ponieważ pomoże 
zrozumieć sens nauki i znaczenie nabytych kompetencji.  
 
Opisanie przez uczestnika swojego procesu uczenia się może ułatwić: 
- stworzenie wypowiedzi zakończonej refleksją i podzieleniem się 
doświadczeniami życiowymi; 
- dokonanie samooceny posiadanych kompetencji; 
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- zwiększenie samoświadomości w zakresie oceny osiągniętych 
efektów uczenia się. 
 
W załączniku 1 zamieszczono wypełniony formularz A, który stanowić 
ma jedynie przykład i być ułatwieniem dla osób realizujących 
laboratoria. 
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5. Ocena końcowa/wydanie certyfikatu 

Pod koniec ścieżki ASK4JOB organizacja przeprowadzająca proces 

edukacyjny może zadecydować o wydawaniu uczestnikom końcowych 

certyfikatów poświadczających osiągnięty poziom umiejętności adekwatny 

do ram Digcomp 2.1. 

Ocena końcowa powinna być dokumentem wystawianym przez osobę 

prowadzącą laboratoria.  

Szablon dokumentu można pobrać pod tym linkiem. Dokument powinien 

być wypełniony i podpisany przez osobę prowadzącą laboratoria, z 

uwzględnieniem: 

- wyników testu samooceny dot. wiedzy cyfrowej; 

- wiedzy uzyskanej podczas quizów ewaluacyjnych MOOC (kursu e-

learningowego); 

- oceny laboratoriów. 

Ścieżka edukacyjna ASK4JOB wspiera podnoszenie świadomości nt. 

podsiadanych kompetencji cyfrowych, przydatnych podczas procesu 

poszukiwania pracy, dlatego też wystawiany pod koniec ostatnich 

laboratoriów dokument powinien zwierać informacje, które będą 

przydatne dla potencjalnych pracodawców pod kątem oceny profilu 

kandydata na dane stanowisko.  

Załącznik 2, w którym wyszczególniono wymagane kompetencje dla 

każdego obszaru tematycznego wraz ze specyfikacją, jak rozwijać bardziej 

zaawansowane umiejętności, może stanowić przydatne narzędzie do 

analizy poziomu biegłości każdego uczestnika.  
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CZĘŚĆ 2 

ZAŁĄCZNIK 1 – PRZYKŁAD WYPEŁNIONEGO FORMULARZA KOMPETENCJI 

DOKUMENT POŚWIADCZAJĄCY NABYTE 

KOMPETENCJE 

 

Imię i Nazwisko    ………………………….…………………. 

Urodzony/a w ……………………….… dnia……..……………………… 

Narodowość ……………………………………………………………. 

Osoba pomagająca w wypełnieniu 

formularza:………………………………………………………. 

Organizacja udzielająca referencji: 

………………………………………… 
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 Nauczyłem/am się 

Krótko opisz, czego nauczyłeś/aś 

się podczas realizacji ścieżki 

ASK4JOB w zakresie każdego 

obszaru tematycznego. 

Ta wiedza/umiejętność 

będzie przydatna w… 

Opisz, w jakich sferach życia 

(praca, rodzina, czas wolny) 

wiedza/umiejętności uzyskane 

podczas ścieżki ASK4JOB będą 

dla Ciebie użyteczne. 

Korzystanie z informacji i 
danych 
 
1.1 Przeglądanie, szukanie I 
filtrowanie danych, 
informacji i treści cyfrowych  
1.2 Ocena danych, informacji 
i treści cyfrowych 
1.3 Zarządzanie danymi, 
informacjami i treściami 
cyfrowymi 

Nauczyłem/am się myśleć o 

słowach kluczowych, którymi 

należy się kierować podczas 

wyszukiwania informacji. 

Umiem ocenić wiarygodność 

źródeł.  

Zdobyte umiejętności będą 

przydatne podczas poszukiwania 

i pomogą mi wyselekcjonować 

odpowiednie dla mnie oferty 

pracy.  

Komunikacja i współpraca 

 
2.1 Komunikacja za pomocą 
mediów cyfrowych 
2.2 Wymiana informacji i 
współpraca poprzez media 
cyfrowe  
2.3 Aktywne obywatelstwo za 
pomocą technologii 
cyfrowych 
2.4 Współpraca z 
wykorzystaniem narzędzi 
cyfrowych 
2.5 Netykieta 
2.6 Zarządzanie tożsamością 
cyfrową 

Poznałem/am nowe zagadnienia 

np. netykieta oraz narzędzia do 

tworzenia i dzielenia się 

informacjami.  

Wiem już czym jest tożsamość 

cyfrowa i rozumiem jej wpływ 

mój wizerunek w kontekście 

kontaktów z przyszłym 

pracodawcą, ale również i 

innymi, nowopoznanymi ludźmi 

w życiu prywatnym. Rozumiem 

jak ważna jest ochrona swojego 

wizerunku w sieci. 

Tworzenie treści cyfrowych 
 
3.1 Tworzenie treści 
cyfrowych 
3.2 Integracja i przetwarzanie 
treści cyfrowych 

Wszystkie poruszone tematy 

wzbogaciły mnie o nową 

wiedzę. Szczególnie istotna była 

część o prawach autorskich i 

licencjach. Dzięki niej będę 

bardziej ostrożny/a podczas 

korzystania z udostępnianych 

Zwiększyła się moja zdolność do 

oceny sytuacji w zakresie 

wykorzystywania danych, 

informacji i obrazów dostępnych 

w sieci. Umiejętność ta z 



 
 

 

14 
 

3.3 Przestrzeganie prawa 
autorskiego i licencji 
3.4 Programowanie 

tekstów, obrazów czy utworów 

muzycznych.  

pewnością będzie przydatna w 

mojej przyszłej pracy. 

Bezpieczeństwo 
 
4.1 Ochrona urządzeń 
4.2 Ochrona danych 
osobowych i prywatności 
4.3 Ochrona zdrowia i 
dobrego samopoczucia 
4.4 Ochrona środowiska 

Moduł ten skłonił mnie do 

zastanowienia się, jak 

technologie wpływają na nasze 

zdrowie psychofizyczne i 

samopoczucie. Wiem już 

również jak chronić swoje 

urządzenia przed potencjalnie 

szkodliwymi wiadomościami e-

mail lub SMS-ami. 

Wierzę, że informacje zawarte w 

tym module będą bardzo 

przydatne w moim życiu 

zawodowym. Możliwość 

ochrony komputera przed 

złośliwym oprogramowaniem i 

wirusami będzie niezwykle 

istotna podczas korzystania z 

urządzeń firmowych.  

Rozwiązywanie problemów 
 
5.1 Rozwiązywanie 
problemów technicznych 
5.2 Rozpoznawanie potrzeb i 
narzędzi niezbędnych do 
rozwiązywania problemów 
5.3 Kreatywność/twórcze 
wykorzystanie technologii 
cyfrowych 
5.4 Samodzielna identyfikacja 
problemów/rozpoznawanie 
braków w zakresie 
kompetencji cyfrowych 

Dzięki tej części wiem, jak 

rozwiązać najczęściej 

występujące problemy 

techniczne. Jednocześnie 

zwiększyła się moja świadomość 

nt. tego nad jakimi 

kompetencjami muszę jeszcze 

popracować, aby wzmocnić swój 

profil zawodowy i móc w pełni 

wyrazić swoją kreatywność. 

Dzięki metodzie krytycznej 

analizy swoich umiejętności, 

wiem czego jeszcze muszę się 

nauczyć, nie tylko z zakresu 

kompetencji cyfrowych, ale 

także w odniesieniu do każdego 

rozwijającego się prężnie 

obszaru kompetencji 

związanego z rynkiem pracy. 
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ZAŁĄCZNIK 2 – ZASTOSOWANIE RAMY DIGCOMP 2.1 W ASK4JOB 

Ścieżka ASK4JOB została zaprojektowana pod kątem potrzeb osób długotrwale 

bezrobotnych z niskimi lub średnimi umiejętnościami w zakresie technologii 

cyfrowych. Odbyte kursy oraz laboratoria mają za zadanie uświadomić uczestnikowi 

na jakim poziomie są jego kompetencje cyfrowe i dlaczego są one tak ważne podczas 

szukania nowej pracy czy planowania rozwoju swojej kariery.  ASK4JOB to zatem 

możliwość rozwoju umiejętności cyfrowych i zdolności poznawczych, które 

przyśpieszą proces poszukiwania pracy. Niezbędne jest więc, aby certyfikat 

potwierdzający ukończenie ścieżki ASK4JOB zawierał informacje istotne dla 

potencjalnych rekruterów i przyszłych pracodawców.  

W celu ułatwienia sporządzenia przez prowadzącego tabeli ocen poniżej dla każdego 

opisu obszaru kompetencji DIGCOMP 2.1 przedstawiono poziom biegłości, jaki 

uczestnik powinien osiągnąć. Opis poziomu może zostać dostosowany zależnie od 

potrzeb i umiejętności uczestników. W dalszej części znajduje się przykład formularza 

opracowanego przez trenera z organizacji będącej liderem projektu – ERIFO. W 

oparciu o ten formularz organizacja poprowadziła pierwszych uczestników. 

Należy pamiętać, że rama Digcomp 2.1 jest podzielona na osiem poziomów biegłości 

kompetencji (poprzez czasowniki określające działania), inspirowanych strukturą i 

słownictwem EQF (Europejskich Ram Kwalifikacji). Ścieżka ASK4JOB ma prowadzić do 

osiągnięcia poziomu średniozaawansowanego: 3 lub 4. W związku z tym uczestnik 

ASK4JOB powinien na początku kursu posiadać poziom podstawowy 1 lub 2 DigComp 

2.1. Są to poziomy umiejętności powszechne wśród osób długotrwale bezrobotnych.  
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MAKRO-MODUŁY 
Poziomy w DigComp 

2.1 
Złożoność 

zadań 
Samodzielność 

Domeny 
poznawcze 

Podstawowy 

1 Proste zadania 
Z pomocą innych 
osób 

Zapamiętywanie, 
zdolność 
koncentracji, 
dokładność 

2 Proste zadania 

Samodzielnie 
oraz z pomocą 
innych w 
przypadku takiej 
potrzeby 
 

Pamiętanie, 
zrozumienie, 
rzetelność 

Średniozaawansowany 

3 

Dobrze 
zdefiniowane i 
rutynowe 
zadania 
wymagające 
rozwiązania 
prostych 
problemów  

Samodzielnie 

Zrozumienie, 
poznanie, 
pragmatyzm, 
samoorganizacja 

4 

Dobrze 
zdefiniowane i 
nierutynowe 
zadania oraz 
problemy 

Samodzielnie 
zgodnie z 
własnymi 
potrzebami 

Zrozumienie, 
rozwiązywanie 
problemów, 
wielozadaniowość, 
implementacja, 
informacja 

 

Poziomy DIGCOMP 2.1 podsumowują również poniższe opisy:  

Poziom 1 – Uczestnik z pomocą innej osoby potrafi wykonywać proste zadania 

związane z technologią cyfrową.  

Poziom 2 – Uczestnik samodzielnie pod nadzorem trenera, potrafi wykonywać 
proste zadania związane z technologią cyfrową. 

Poziom 3 - Uczestnik samodzielnie potrafi wykonywać rutynowe zadania związane z 
technologią cyfrową. 

Poziom 4 - Uczestnik samodzielnie potrafi wykonywać zadania związane z 
technologią cyfrową o średnim poziomie trudności. 

Ścieżka ASK4JOB zaprojektowana została pod kątem osób o niskim lub średnim 
poziomie zaawansowania cyfrowego, dlatego też nie jest zalecana osobom o 
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bardziej wyspecjalizowanych umiejętnościach tj. posiadającym kompetencje 
cyfrowe, które można odnieść do poziomów 5, 6,7 oraz 8 ramy Digcomp 2.1. 

 

MAKRO-MODUŁY 

Poziomy w 
DigComp 
2.1 

Złożoność zadań Samodzielność Domeny poznawcze 

Zaawansowany 

5 
Różne zadania i 
problemy 

Instruowanie innych 

Zastosowanie, analiza 
i ocena, dokładność, 
programowanie, 
współpraca 

6 
Najbardziej 
odpowiednie zadania 

Umiejętność 
dostosowania się do 
innych w złożonym 
kontekście 

Ocena, synteza, 
integracja, planowanie 

Wysoce 
wyspecjalizowany 

7 

Rozwiązywanie 
złożonych problemów 
za pomocą 
ograniczonych 
rozwiązań 

Integracja, aby 
przyczynić się do 
praktyki zawodowej i 
kierować innymi 

Kreacja, wizja 
systemowa, 
proaktywność, 
projektowanie 

8 

Rozwiązywanie 
złożonych problemów 
z wieloma 
współdziałającymi 
czynnikami 

Proponowanie 
nowych pomysłów i 
procesy w określonej 
dziedzinie 

Zdolność tworzenia, 
projekcji i ewolucji 
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Kompetencje DIGCOMP 2.1 

W poniższej tabeli znajdują się opisy kompetencji związanych z poziomami od 1 do 4. 

KORZYSTANIE Z INFORMACJI I DANYCH 

Obszar kompetencji Poziomy biegłości i przykłady ich odniesienia 

Poziom 
podstawowy 

1 

Poziom 
podstawowy  

2  

Poziom 
średniozaawansowany 3 

Poziom 
średniosaawansowany 

 4  

1.1 Przeglądanie, 
szukanie I filtrowanie 
danych, informacji i 
treści cyfrowych - 
Wyrażanie potrzeb z 
zakresu informacji, 
wyszukiwanie danych i 
informacji w 
środowiskach 
cyfrowych, 
uzyskiwanie dostępu 
do nich i poruszanie 
się między nimi. 
Tworzenie i 
aktualizowanie 
własnych strategii 
wyszukiwania danych. 

Uczestnik z 
pomocą 
innych osób 
potrafi:  

Uczestnik 
samodzielnie, 
ale pod 
okiem 
trenera, 
potrafi: 

Uczestnik samodzielnie, 
w rutynowy sposób 
potrafi: 

Uczestnik samodzielnie 
potrafi: 

- identyfikować 
własne potrzeby 
informacji, 

- wyszukiwać danych i 
informacji w 
środowiskach 
cyfrowych,  

- uzyskiwać dostęp do 
danych i informacji 
oraz poruszać się 
między nimi,  

- odtwarzać proste 
strategie 
wyszukiwania 
danych. 

- zweryfikować 
swoją potrzebę 
informacji,  

- wyszukiwać I 
znajdować 
potrzebnych 
danych i 
informacji w 
sieci,  

- tworzyć proste 
strategie 
wyszukiwania 
danych. 

- analizować 
swoje potrzeby 
informacji, 

- organizować 
proces 
poszukiwania 
informacji i 
danych w sieci, 

- wyjaśnić i 
przedstawić 
wybrane 
strategie 
wyszukiwania 
informacji w 
sieci. 

1.2 Ocena danych, 
informacji i treści 
cyfrowych - Analiza, 
porównywanie i 
krytyczna ocenia 
wiarygodności i 
rzetelności źródeł 
danych oraz 
informacji dostępnych 
w sieci. Analiza, 
interpretacja i 
krytyczna ocena 
danych, informacji i 
treści cyfrowych. 

Uczestnik z 
pomocą 
innych osób 
potrafi:  

Uczestnik 
samodzielnie, 
ale pod 
okiem 
trenera, 
potrafi: 

Uczestnik samodzielnie, 
w rutynowy sposób 
potrafi: 

Uczestnik samodzielnie 
potrafi: 

- rozpoznać 
podstawowe 
elementy, które 
sprawiają, że źródło 
danych i treści 
cyfrowych jest 
wiarygodne. 

- analizować, porównywać i oceniać 
wiarygodność i rzetelność głównych źródeł 
cyfrowych, 

- analizować, interpretować i oceniać dane, 
informacje i treści cyfrowe. 

1.3 Zarządzanie 
danymi, informacjami 
i treściami cyfrowymi 

Uczestnik z 
pomocą 

Uczestnik 
samodzielnie, 
ale pod 

Uczestnik samodzielnie, 
w rutynowy sposób 
potrafi: 

Uczestnik samodzielnie 
potrafi: 
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- Organizowanie, 
przechowywanie, 
przetwarzanie i 
odzyskiwanie danych 
oraz informacji w 
środowiskach 
cyfrowych.  

innych osób 
potrafi:  

okiem 
trenera, 
potrafi: 

- powielać sposoby 
organizowania, 
przechowywania i 
odzyskiwania 
danych, informacji i 
treści cyfrowych, 

- odtworzyć 
organizację danych 
cyfrowych w znanych 
już środowiskach 
cyfrowych. 

- dokonać wyboru użytecznych danych,  
- organizować, przechowywać i wyszukiwać 

danych i informacji w różnego rodzaju 
środowiskach cyfrowych. 

KOMUNIKACJA I WSPÓŁPRACA 

Obszar kompetencji Poziomy biegłości i przykłady ich odniesienia 

Poziom 
podstawowy 

1 

Poziom 
podstawowy 

2 

Poziom 
średniozaawansowany 3 

Poziom 
średniosaawansowany 

 4  

2.1 Komunikacja za 
pomocą mediów 
cyfrowych - Interakcja 
za pomocą różnego 
rodzaju technologii 
cyfrowych i 
rozumienie 
właściwych środków 
komunikacji cyfrowej 
dla danego kontekstu. 

Uczestnik z 
pomocą 
innych osób 
potrafi:  

Uczestnik 
samodzielnie, 
ale pod 
okiem 
trenera, 
potrafi: 

Uczestnik samodzielnie, 
w rutynowy sposób 
potrafi: 

Uczestnik samodzielnie 
potrafi: 

- używać prostych 
technologii 
cyfrowych do 
interakcji w 
środowiskach 
cyfrowych, 

- używać prostych 
środków 
komunikacji, 
odpowiednich dla 
danego kontekstu. 

- systematycznie 
tworzyć 
interakcje za 
pośrednictwem 
technologii 
cyfrowych, 

- dokonać wyboru 
najbardziej 
odpowiedniego 
środka 
komunikacji w 
danym 
kontekście 
spośród tych 
najbardziej 
powszechnych.  

- współpracować 
za pomocą 
technologii 
cyfrowych, 
wybierając 
odpowiedniego 
rodzaju 
narzędzia, 

- dokonać wyboru 
najbardziej 
odpowiedniego 
środka 
komunikacji w 
danym 
kontekście 
spośród wielu 
znanych 
komunikatorów. 

2.2 Wymiana 
informacji i 
współpraca poprzez 
media cyfrowe -

Uczestnik z 
pomocą 
innych osób 
potrafi:  

Uczestnik 
samodzielnie, 
ale pod 
okiem 

Uczestnik samodzielnie, 
w rutynowy sposób 
potrafi: 

Uczestnik samodzielnie 
potrafi: 
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Umiejętność dzielenia 
się danymi, 
informacjami i 
treściami cyfrowymi z 
innymi poprzez 
odpowiednie 
technologie cyfrowe. 
Umiejętność działania 
jako pośrednik, 
umiejętność 
stosowania odniesień i 
przypisów.  

trenera, 
potrafi: 

- używać prostych 
technologii do 
udostępniania 
danych, informacji i 
treści cyfrowych, 

- powielać dane z 
poszanowaniem 
praw autorskich. 

- dokonać wyboru 
najbardziej 
odpowiedniego 
narzędzia 
służącego do 
udostępniania 
danych, 
informacji i 
treści cyfrowych 
spośród tych 
najbardziej 
powszechnych, 

- stosować się do 
ograniczeń 
wynikających z 
praw autorskich 
w kontekście 
informacji i 
treści cyfrowych. 

- dokonać wyboru 
najbardziej 
odpowiedniego 
narzędzia 
służącego do 
udostępniania 
danych, 
informacji i treści 
cyfrowych 
spośród wielu 
technologii, 

- wyjaśnić innym 
jak udostępniać 
informacje i 
treści cyfrowe 
przestrzegając 
praw autorskich. 

2.3 Aktywne 
obywatelstwo za 
pomocą technologii 
cyfrowych - 
Uczestnictwo w życiu 
społecznym poprzez 
wykorzystanie 
publicznych i 
prywatnych usług 
cyfrowych. 
Poszukiwanie 
możliwości 
usamodzielnienia i 
działań obywatelskich 
za pomocą 
odpowiednich 
technologii cyfrowych. 

Uczestnik z 
pomocą 
innych osób 
potrafi:  

Uczestnik 
samodzielnie, 
ale pod 
okiem 
trenera, 
potrafi: 

Uczestnik samodzielnie, 
w rutynowy sposób 
potrafi: 

Uczestnik samodzielnie 
potrafi: 

- korzystać z prostych 
usług cyfrowych w 
celu uczestnictwa w 
życiu społecznym, 

- używać prostych 
technologii 
cyfrowych w celu 
osobistego i 
zawodowego 
rozwoju. 

- dokonać wyboru 
formy 
odpowiedniej dla 
siebie usługi 
cyfrowej do 
udziału w życiu 
społecznym 
spośród tych 
najbardziej 
popularnych,  

- dokonać wyboru 
odpowiedniej 
technologii 
cyfrowych w celu 
osobistego i 
zawodowego 
rozwoju. 

- identyfikować 
usługi cyfrowe 
najbardziej 
odpowiednie do 
uczestnictwa w 
życiu społecznym 
spośród 
wszystkich 
dostępnych na 
rynku, 

- identyfikować 
technologie 
cyfrowe 
najbardziej 
odpowiednie dla 
osobistego i 
zawodowego 
rozwoju.  
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2.4 Współpraca z 
wykorzystaniem 
narzędzi cyfrowych – 
Wykorzystywanie 
narzędzi i technologii 
cyfrowych w 
procesach współpracy 
i do wspólnego 
budowania i 
współtworzenia 
danych, zasobów i 
wiedzy. 

Uczestnik z 
pomocą 
innych osób 
potrafi:  

Uczestnik 
samodzielnie, 
ale pod 
okiem 
trenera, 
potrafi: 

Uczestnik samodzielnie, 
w rutynowy sposób 
potrafi: 

Uczestnik samodzielnie 
potrafi: 

używać prostych narzędzi i 
technologii cyfrowych w celu 
współpracy przy tworzeniu 
treści cyfrowych. 

dokonać wyboru 
właściwego narzędzia 
spośród prostych 
technologii cyfrowych, w 
celu współpracy przy 
tworzeniu treści 
cyfrowych. 

dokonać wyboru 
właściwego narzędzia 
spośród wielu 
dostępnych technologii, 
w celu współpracy przy 
tworzeniu treści 
cyfrowych. 

2.5 Netykieta - 
Świadomość norm 
zachowania i wiedzy 
praktycznej (know-
how) przy 
wykorzystywaniu 
technologii cyfrowych 
i wzajemnego 
oddziaływania w 
środowisku cyfrowym. 
Dostosowywanie 
strategii 
komunikacyjnych do 
konkretnych 
odbiorców i 
świadomość 
różnorodności 
kulturowej i 
pokoleniowej w 
środowiskach 
cyfrowych. 

Uczestnik z 
pomocą 
innych osób 
potrafi:  

Uczestnik 
samodzielnie, 
ale pod 
okiem 
trenera, 
potrafi: 

Uczestnik samodzielnie, 
w rutynowy sposób 
potrafi: 

Uczestnik samodzielnie 
potrafi: 

- odtworzyć proste 
zasady zachowania i 
współdziałania w 
środowiskach 
cyfrowych, 

- odtworzyć proste 
metody komunikacji, 

- rozpoznawać 
kulturowe i 
pokoleniowe różnice 
w skali makro 
występujące w 
środowiskach 
cyfrowych. 

- identyfikować 
zasady 
zachowania i 
współdziałania w 
środowiskach 
cyfrowych. 

- identyfikować 
najbardziej 
odpowiednie 
metody 
komunikacji w 
danej sytuacji, 

- identyfikować 
kulturowe i 
pokoleniowe 
różnice w skali 
makro 
występujące w 
środowiskach 
cyfrowych. 

- Dyskutować na 
temat zasad 
zachowania i 
współdziałania w 
środowiskach 
cyfrowych. 

- wyjaśnić 
najbardziej 
odpowiednie 
metody 
komunikacji w 
danej sytuacji 

- analizować 
kulturowe i 
pokoleniowe 
różnice w skali 
makro 
występujące w 
środowiskach 
cyfrowych. 

2.6 Zarządzanie 
tożsamością cyfrową -  
Umiejętność 
tworzenia i 
zarządzania jedną lub 
wieloma 

Uczestnik z 
pomocą 
innych osób 
potrafi:  

Uczestnik 
samodzielnie, 
ale pod 
okiem 
trenera, 
potrafi: 

Uczestnik samodzielnie, 
w rutynowy sposób 
potrafi: 

Uczestnik samodzielnie 
potrafi: 
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tożsamościami 
cyfrowymi, 
umiejętność ochrony 
własnej reputacji, 
zarządzania danymi 
przy użyciu narzędzi 
cyfrowych.  

- wykorzystywać 
tożsamość cyfrową,  

- powielać proste 
praktyki w celu 
ochrony swojej 
cyfrowej reputacji, 

- odtwarzać proste 
czynności w celu 
zachowania 
ochronny danych. 

- rozróżniać różne 
typy tożsamości 
cyfrowych 

- wytłumaczyć jak 
chronić swoją 
cyfrową 
reputację, 

- wytłumaczyć jak 
chronić swoje 
dane w sieci. 

- chronić różne 
rodzaje 
tożsamości 
cyfrowych,  

- weryfikować 
strategie 
ochrony swojej 
reputacji w sieci,  

- weryfikować 
strategie 
ochrony danych 
cyfrowych.  

TWORZENIE TREŚCI CYFROWYCH 

Obszar kompetencji Poziomy biegłości i przykłady ich odniesienia 

Poziom 
podstawowy 

1 

Poziom 
podstawowy 

2 

Poziom 
średniozaawansowany 

3 

Poziom 
średniozaawansowany 

4 

3.1 Tworzenie treści 
cyfrowych - Tworzenie 
i edytowanie treści 
cyfrowych w różnych 
formatach, wyrażanie 
siebie za pomocą 
środków cyfrowych. 

Uczestnik z 
pomocą 
innych osób 
potrafi:  

Uczestnik 
samodzielnie, 
ale pod 
okiem 
trenera, 
potrafi: 

Uczestnik samodzielnie, 
w rutynowy sposób 
potrafi: 

Uczestnik samodzielnie 
potrafi: 

- odtwarzać proste 
sposoby edycji treści 
w 
najpopularniejszych 
formatach, 

- używać prostych 
narzędzi cyfrowych w 
kreatywny sposób.  

- tworzyć i 
edytować treści 
cyfrowe w 
najbardziej 
popularnych 
formatach, 

- dokonać wyboru 
najbardziej 
odpowiedniego, 
prostego 
narzędzia online 
do wyrażenia 
swojej 
kreatywności. 

- wyjaśnić, jak 
tworzyć i 
edytować treści 
cyfrowe w 
najbardziej 
popularnych 
formatach, 

- dokonać wyboru 
najbardziej 
odpowiedniego, 
narzędzia online 
do wyrażenia 
swojej 
kreatywności, 
spośród wielu 
znanych 
programów i 
aplikacji. 

3.2 Integracja i 
przetwarzanie treści 
cyfrowych – 
Umiejętność 
wprowadzania zmian, 
udoskonalania, 

Uczestnik z 
pomocą 
innych osób 
potrafi:  

Uczestnik 
samodzielnie, 
ale pod 
okiem 
trenera, 
potrafi: 

Uczestnik samodzielnie, 
w rutynowy sposób 
potrafi: 

Uczestnik samodzielnie 
potrafi: 
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poprawiania i 
integrowani 
informacji i treści do 
istniejącego zasobu 
wiedzy w celu 
tworzenia nowych 
oryginalnych oraz 
rzetelnych treści i 
wiedzy. 

- edytować i ulepszać 
za pomocą prostych 
czynności treści 
cyfrowe, w celu 
tworzenia nowych 
dzieł. 

- wytłumaczyć 
sposoby 
edytowania I 
ulepszania treści 
cyfrowych w 
celu stworzenia 
nowych 
utworów.  

- analizować 
sposoby 
edytowania I 
ulepszania treści 
cyfrowych w celu 
stworzenia 
nowych 
utworów. 

3.3 Przestrzeganie 
prawa autorskiego i 
licencji – Rozumienie, 
w jaki sposób prawa 
autorskie i licencje 
mają zastosowanie w 
przypadku danych, 
informacji i treści 
cyfrowych. 

Uczestnik z 
pomocą 
innych osób 
potrafi:  

Uczestnik 
samodzielnie, 
ale pod 
okiem 
trenera, 
potrafi: 

Uczestnik samodzielnie, 
w rutynowy sposób 
potrafi: 

Uczestnik samodzielnie 
potrafi: 

- stosować proste 
zasady dotyczące 
praw autorskich i 
licencji związanych z 
danymi, 
informacjami i 
treściami cyfrowymi. 

- rozpoznawać 
zasady 
dotyczące praw 
autorskich i 
licencji 
związanych z 
danymi, 
informacjami w 
sieci. 

- oceniać, które 
przepisy 
dotyczące praw 
autorskich i 
licencji są 
odpowiednie 
pod kątem 
ochrony 
określonych 
danych 
cyfrowych. 

3.4 Programowanie -  
Projektowanie i 
tworzenie sekwencji 
instrukcji 
zrozumiałych dla 
systemu 
komputerowego w 
celu rozwiązania 
danego problemu lub 
wykonania 
określonego zadania. 

Uczestnik z 
pomocą 
innych osób 
potrafi:  

Uczestnik 
samodzielnie, 
ale pod 
okiem 
trenera, 
potrafi: 

Uczestnik samodzielnie, 
w rutynowy sposób 
potrafi: 

Uczestnik samodzielnie 
potrafi: 

- odtworzyć 
podstawowe 
instrukcje 
rozpoznawalne przez 
system 
informatyczny, aby 
wykonać / rozwiązać 
proste zadanie lub 
problem. 

- identyfikować 
instrukcje 
rozpoznawalne 
przez system 
informatyczny, 
dotyczące 
wykonania / 
rozwiązania 
prostego, 
rutynowego 
zadania lub 
problemu. 

- identyfikować  
instrukcje, 
rozpoznawalne 
przez system 
informatyczny, 
dotyczące 
wykonywania / 
rozwiązywania 
różnych zadań 
lub problemów. 

BEZPIECZEŃSTWO 

Obszar kompetencji Poziomy biegłości i przykłady ich odniesienia 
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Poziom 
podstawowy 

1 

Poziom 
podstawowy 

2 

Poziom 
średniozaawansowany 

3 

Poziom 
średniozaawansowany 

4 

4.1 Ochrona urządzeń 
- Umiejętność ochrony 
urządzeń i treści 
cyfrowych oraz 
rozumienie ryzyka i 
zagrożeń obecnych w 
środowiskach 
cyfrowych. Wiedza 
dotycząca środków 
bezpieczeństwa i 
ochrony oraz należyte 
uwzględnienie 
rzetelności i 
prywatności.   

Uczestnik z 
pomocą 
innych osób 
potrafi:  

Uczestnik 
samodzielnie, 
ale pod 
okiem 
trenera, 
potrafi: 

Uczestnik samodzielnie, 
w rutynowy sposób 
potrafi: 

Uczestnik samodzielnie 
potrafi: 

- powtórzyć proste 
czynności w celu 
ochrony urządzeń i 
treści cyfrowych, 

- identyfikować 
zagrożenia obecne w 
sieci, 

- powtórzyć proste 
czynności w celu 
ochrony danych i 
informacji w sieci. 

- identyfikować 
odpowiednie 
czynności w celu 
ochrony 
urządzeń i treści 
cyfrowych, 

- identyfikować 
zagrożenia 
obecne w sieci, 

- dokonać wyboru 
najbardziej 
odpowiednich 
czynności w celu 
ochrony danych i 
informacji w 
sieci. 

- tworzyć strategie 
w celu ochrony 
urządzeń i treści 
cyfrowych, 

- analizować 
zagrożenia 
obecne w sieci, 

- wyjaśnić, jak 
właściwie 
zapewnić 
prywatność 
swoich danych i 
informacji. 

4.2 Ochrona danych 
osobowych i 
prywatności - 
Ochrona danych 
osobowych i 
prywatności w 
środowiskach 
cyfrowych. 
Rozumienie jak 
używać i udostępniać 
dane osobowe, 
zapewniając sobie i 
innym ochronę przed 
szkodą. Rozumienie, 
że w usługach 
cyfrowych stosowana 
jest „Polityka 
prywatności”, 
dostarczająca 
informacji jak dane są 
wykorzystywane. 

Uczestnik z 
pomocą 
innych osób 
potrafi:  

Uczestnik 
samodzielnie, 
ale pod 
okiem 
trenera, 
potrafi: 

Uczestnik samodzielnie, 
w rutynowy sposób 
potrafi: 

Uczestnik samodzielnie 
potrafi: 

- powtórzyć proste 
czynności w celu 
ochrony danych 
osobowych i 
prywatności w 
środowiskach 
cyfrowych,  

- powtórzyć proste 
czynności polegające 
na wykorzystywaniu i 
udostępnianiu 
informacji 
umożliwiających 
identyfikację przy 
jednoczesnej 
ochronie siebie i 

- identyfikować 
najbardziej 
odpowiednie 
czynności w celu 
ochrony danych 
osobowych i 
prywatności w 
środowiskach 
cyfrowych, 

- identyfikować 
najbardziej 
odpowiednie 
czynności 
polegające na 
wykorzystywaniu 
i udostępnianiu 

- wytłumaczyć 
najbardziej 
odpowiednie 
czynności w celu 
ochrony danych 
osobowych i 
prywatności w 
środowiskach 
cyfrowych 

- wyjaśnić 
najbardziej 
odpowiednie 
czynności 
polegające na 
wykorzystywaniu 
i udostępnianiu 
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innych przed utratą 
danych, 

- rozpoznawać proste 
klauzule „Polityki 
prywatności”, aby 
sprawdzić, jak 
wykorzystywane są 
dane osobowe. 

informacji 
umożliwiających 
identyfikację 
przy 
jednoczesnej 
ochronie siebie i 
innych przed 
utratą danych, 

- identyfikować 
standardowe 
klauzule “Polityki 
prywatności” w 
celu 
sprawdzenia jak 
wykorzystywane 
są dane 
osobowe. 

informacji 
umożliwiających 
identyfikację 
przy 
jednoczesnej 
ochronie siebie i 
innych przed 
utratą danych, 

- zapoznać się z 
klauzulami 
„Polityki 
prywatności”, 
aby sprawdzić w 
jaki sposób 
wykorzystywane 
są dane 
osobowe. 

4.3 Ochrona zdrowia i 
dobrego 
samopoczucia - 
Umiejętność unikania 
zagrożeń dla zdrowia 
fizycznego i 
psychicznego podczas 
korzystania z 
technologii cyfrowych. 
Umiejętność 
chronienia siebie i 
innych przed 
ewentualnymi 
zagrożeniami w 
środowisku cyfrowym. 
Świadomość 
znaczenia technologii 
cyfrowych dla 
dobrostanu 
społecznego i 
integracji społecznej.   
 

Uczestnik z 
pomocą 
innych osób 
potrafi:  

Uczestnik 
samodzielnie, 
ale pod 
okiem 
trenera, 
potrafi: 

Uczestnik samodzielnie, 
w rutynowy sposób 
potrafi: 

Uczestnik samodzielnie 
potrafi: 

- powtórzyć proste 
czynności mające na 
celu uniknięcie 
zagrożeń dla zdrowia 
fizycznego i 
psychicznego 
podczas korzystania z 
technologii 
cyfrowych. 

- powtórzyć proste 
czynności, aby 
chronić siebie i 
innych przed 
możliwymi 
zagrożeniami w 
środowisku 
cyfrowym, 

- używać technologii 
cyfrowej w celu 
integracji społecznej. 

- identyfikować 
najbardziej 
odpowiednie 
czynności 
mające na celu 
uniknięcie 
zagrożeń dla 
zdrowia 
fizycznego i 
psychicznego 
podczas 
korzystania z 
technologii 
cyfrowych, 

- identyfikować 
odpowiednie 
czynności w celu 
ochrony siebie i 
innych przed 
możliwymi 
zagrożeniami w 
środowisku 
cyfrowym, 

- wyjaśnić 
najbardziej 
odpowiednie 
czynności mające 
na celu 
uniknięcie 
zagrożeń dla 
zdrowia 
fizycznego i 
psychicznego 
podczas 
korzystania z 
technologii 
cyfrowych  

- wyjaśnić 
czynności 
odpowiednie do 
ochrony siebie i 
innych przed 
możliwymi 
zagrożeniami w 
środowisku 
cyfrowym, 
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- identyfikować 
technologie 
cyfrowe służące 
do integracji 
społecznej. 

- wyjaśnić 
technologie 
cyfrowe służące 
do integracji 
społecznej. 

4.4 Ochrona 
środowiska - 
Świadomość wpływu 
technologii cyfrowych 
i ich wykorzystywania 
na środowisko. 

Uczestnik z 
pomocą 
innych osób 
potrafi:  

Uczestnik 
samodzielnie, 
ale pod 
okiem 
trenera, 
potrafi: 

Uczestnik samodzielnie, 
w rutynowy sposób 
potrafi: 

Uczestnik samodzielnie 
potrafi: 

- rozpoznać wpływ 
technologii 
cyfrowych i ich 
wykorzystywania na 
środowisko. 

- identyfikować 
wpływ 
technologii 
cyfrowych i ich 
wykorzystywania 
na środowisko.  

- wyjaśnić wpływ 
technologii 
cyfrowych i ich 
wykorzystywania 
na środowisko.   

ROZWIĄZYWANIE PROBLEMÓW 

Obszar kompetencji Poziomy biegłości i przykłady ich odniesienia 

Poziom 
podstawowy 

1 

Poziom 
podstawowy 

2 

Poziom 
średniozaawansowany 

3 

Poziom 
średniozaawansowany 

4 

5.1 Rozwiązywanie 
problemów 
technicznych - 
Identyfikowanie 
problemów 
technicznych oraz ich 
rozwiązywanie 
podczas obsługi 
urządzeń i korzystania 
ze środowisk 
cyfrowych. 

Uczestnik z 
pomocą 
innych osób 
potrafi:  

Uczestnik 
samodzielnie, 
ale pod 
okiem 
trenera, 
potrafi: 

Uczestnik samodzielnie, 
w rutynowy sposób 
potrafi: 

Uczestnik samodzielnie 
potrafi: 

- rozpoznać problemy 
techniczne podczas 
obsługi urządzeń i 
korzystania ze 
środowisk cyfrowych, 

- powtórzyć proste 
możliwe rozwiązania 
danego problemu 

- identyfikować 
problemy 
techniczne 
podczas obsługi 
urządzeń i 
korzystania ze 
środowisk 
cyfrowych, 

- przygotować 
możliwe 
rozwiązania 
danego 
problemu. 

- wyjaśnić 
problemy 
techniczne 
podczas obsługi 
urządzeń i 
korzystania ze 
środowisk 
cyfrowych, 

- identyfikować 
najbardziej 
odpowiednia 
rozwiązania 
danego 
problemu. 

5.2 Rozpoznawanie 
potrzeb i narzędzi 
niezbędnych do 
rozwiązywania 

Uczestnik z 
pomocą 
innych osób 
potrafi:  

Uczestnik 
samodzielnie, 
ale pod 
okiem 

Uczestnik samodzielnie, 
w rutynowy sposób 
potrafi: 

Uczestnik samodzielnie 
potrafi: 
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problemów – 
Zdolność oceny 
potrzeb i 
identyfikacja, 
oszacowanie, wybór i 
użytkowanie narzędzi 
cyfrowych oraz 
możliwych rozwiązań 
technologicznych. 
Zmiana i 
dostosowanie 
środowisk cyfrowych 
do indywidualnych 
potrzeb.  

trenera, 
potrafi: 

- wykonać proste 
czynności w celu 
rozwiązania 
problemów 
technicznych, 

- wykonać 
standardowe 
procedury w celu 
dostosowania 
środowiska 
cyfrowego do swoich 
potrzeb.  

- tworzyć proste 
rozwiązania 
problemów 
technicznych,  

- tworzyć 
standardowe 
procedury 
dostosowywania 
środowisk 
cyfrowych. 

- wyjaśnić  
standardowe 
rozwiązania 
problemów 
technicznych 

- wyjaśnić 
standardowe 
procedury 
dostosowywania 
środowisk 
cyfrowych. 

 

5.3 
Kreatywność/twórcze 
wykorzystanie 
technologii cyfrowych 
- Korzystanie z 
narzędzi i technologii 
cyfrowych w celu 
tworzenia wiedzy oraz 
wprowadzania 
innowacji do 
procesów i 
produktów. 
Angażowanie się w 
procesy twórcze w 
celu zrozumienia i 
rozwiązywania 
problemów w 
środowiskach 
cyfrowych. 

Uczestnik z 
pomocą 
innych osób 
potrafi:  

Uczestnik 
samodzielnie, 
ale pod 
okiem 
trenera, 
potrafi: 

Uczestnik samodzielnie, 
w rutynowy sposób 
potrafi: 

Uczestnik samodzielnie 
potrafi: 

- wykorzystywać 
narzędzia cyfrowe do 
powielania know-
how oraz kopiowania 
procesów i 
produktów. 

 

- wykorzystywać 
narzędzia 
cyfrowe do 
tworzenia know-
how oraz 
ulepszania 
procesów i 
produktów, 

- brać udział w 
procesach 
twórczych 
(indywidualnych 
i grupowe) w 
celu 
rozwiązywania 
problemów w 
środowiskach 
cyfrowych. 

- identyfikować 

narzędzia 

cyfrowe do 

tworzenia know-

how oraz 

ulepszania 

procesów i 

produktów, 

- wspierać procesy 
twórcze 
(indywidualne i 
grupowe) w celu 
rozwiązywania 
problemów w 
środowiskach 
cyfrowych. 

5.4 Samodzielna 
identyfikacja 
problemów/ 
rozpoznawanie 
braków w zakresie 
kompetencji 
cyfrowych – 
Zrozumienie obszarów 
podnoszenia i 

Uczestnik z 
pomocą 
innych osób 
potrafi:  

Uczestnik 
samodzielnie, 
ale pod 
okiem 
trenera, 
potrafi: 

Uczestnik samodzielnie, 
w rutynowy sposób 
potrafi: 

Uczestnik samodzielnie 
potrafi: 

- rozpoznać swoje 
własne kompetencje 
cyfrowe, które 

- identyfikować 
kompetencje 
cyfrowe, które 

- zaplanować 
rozwój 
kompetencji 
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aktualizacji swoich 
własnych kompetencji. 
Umiejętność 
wspierania innych w 
rozwoju kompetencji 
cyfrowych. 
Poszukiwanie 
możliwości 
samorozwoju. 

wymagają ulepszenia 
lub aktualizacji, 

- rozróżniać 
możliwości 
osobistego i 
zawodowego 
rozwoju w kontekście 
przestrzeni 
cyfrowych 

wymagają 
ulepszenia lub 
aktualizacji, 

- zidentyfikować 
możliwości 
osobistego i 
zawodowego 
rozwoju w 
kontekście 
przestrzeni 
cyfrowych. 

cyfrowych, które 
wymagają 
ulepszenia lub 
aktualizacji, 

- zapewnić 
możliwości 
osobistego i 
zawodowego 
rozwoju w 
kontekście 
przestrzeni 
cyfrowych. 

 

 


