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W celu przeprowadzenia kalkulacji ceny tego szkolenia prosimy o kontakt z działem handlowym

Cel szkolenia:
Kurs ICT Communication Essentials koncentruje się na podstawach skutecznej komunikacji w
technologicznej społeczności. Studenci uczyć się będą o podstawach funkcjonowania Internetu.
Wykorzystają różne strategie i techniki efektywnego przeszukiwania sieci oraz zbadają kwestie
związane z bezpieczeństwem i prywatnością w Internecie. Będą uczyć się także strategii tworzenia
skutecznej treści witryn oraz poznają narzędzia niezbędne do skutecznego komunikowania się za
pomocą poczty e-mail. Po ukończeniu kursu ICT Communication Essentials studenci będą potraﬁć:
Wyjaśnić jak działa Internet wraz z jego komponentami w celu umożliwienia komunikacji, czym
są pakiety danych, typy połączeń, dostęp do Internetu, domeny, adresowanie przeglądarek i
serwerów oraz adresy URL.
Przeprowadzić podstawowe rozpoznanie za pomocą zasobów znajdujących się w Internecie, z
wykorzystaniem technik wyszukiwania oraz oceny wyników.
Wykazać się znajomością zasad bezpieczeństwa i ochrony prywatności w komunikacji online, w
tym cyfrowych śladów, zagrożeń sieci społecznościowych, cyberprzemocy oraz bezpiecznych
technik komunikacji online.
Tworzyć treści zoptymalizowane do publikacji w sieci.
Skutecznie posługiwać się pocztą e-mail z użyciem takich elementów jak: netykiety,
załączników oraz zasad bezpiecznej komunikacji za pomocą maili.

Plan szkolenia:
Korzystanie z Internetu oraz stron internetowych
Czym jest sieć Internet
Połączenie z Internetem
Adresowanie w Internecie
Przeglądarki internetowe
Adresy internetowe
Poruszanie się po Internecie
Warunki połączenia internetowego - co jest potrzebne do połączenia z siecią
Domain Names Scavanger Hunt
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Wyszukiwanie w sieci
Wyszukiwarki – jak działają?
Ewolucja stron www
Prawa autorskie
Cytowanie źródła
Techniki wyszukiwania w sieci
Prywatność w Internecie
Sieci społecznościowe, a moja prywatność
Cyberbulling
Przyjęte zasady użytkowania sieci Internet
Ochrona przed wirusami
Mapa cyfrowego śladu
Moja internetowa tożsamość a bezpieczeństwo i prytwatność
Malware – czym jest i jak działa
Kontent, czyli treści w Internecie
Kontent na stronach internetowych
Graﬁki
Sposoby tworzenia prostych witryn www
Tworzenie efektywnego kontentu – diagram Venna
Tworzenie efektywnego kontentu – HTML
Komunikacja za pomocją poczty e-mail
Czym jest poczta elektroniczna
Adresy e-mail
Wysyłanie i odbieranie wiadomości e-mail
Etykiety e-mail
Tworzenie wiadomości e-mail
Elementy wiadomości e-mail
Książka adresowa
Poczta tradycyjna vs poczta elektroniczna
Netykieta e-mail
Bezpieczeństwo w komunikacji za pomocą poczty e-mail

Wymagania:
Jednym z kluczowych elementów projektu „ICT Communication Essentials” są zarówno częściowe
testy, które na bieżąco sprawdzają przyswajaną wiedzę jak i końcowy egzamin certyﬁkacyjny. Testy
częściowe będące elementami poszczególnych modułów danego szkolenia pozwalają instruktorowi na
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ocenę bieżących postępów uczestnika, natomiast końcowy egzamin stanowi podsumowanie i
potwierdzenie opanowania danej technologii.
Testy sprawdzający
Testy sprawdzające są wykonywane pod nadzorem instruktora i stanowią one ocenę gotowości
kandydata do egzaminu podsumowującego/certyﬁkacyjnego, który, co ważne, jest nadzorowany przez
inną osobę niż ta, która prowadziła dane szkolenie. Instruktor na podstawie raportu podsumowującego
wyniki testów sprawdzających może zidentyﬁkować osoby, które mogą potrzebować skorzystania z
dodatkowych materiałów i ćwiczeń dotyczących określonego obszaru tematycznego. Uczestnicy
szkoleń mogą powtarzać testy sprawdzające dowolną ilość razy w zależności od uznania instruktora.

Poziom trudności

Certyﬁkaty:
Każde ze szkoleń z programu ICT kończy się egzaminem certyﬁkacyjnym, który stanowi końcową
ocenę zdobytej wiedzy i umiejętności przez uczestnika danego szkolenia. Pozytywny wynik egzaminu
potwierdzany jest poprzez uzyskanie imiennego certyﬁkatu w formie cyfrowej, który można
dodatkowo samodzielnie wydrukować.
Każdy egzamin certyﬁkacyjny zawiera 30 pytań wielokrotnego wyboru, które są losowane z
większej puli i generowane przez system testowy w losowej kolejności. Maksymalny czas trwania
egzaminu to 45 min. Kandydaci, aby pozytywnie zakończyć egzamin i uzyskać certyﬁkat muszą
zdobyć minimum 73% poprawnych odpowiedzi. Jeśli kandydat nie zda egzaminu certyﬁkującego za
pierwszym razem ma maksymalnie dwa dodatkowe podejścia. Po uzyskaniu pozytywnego wyniku
egzaminu nie ma możliwości jego powtórzenia np. w celu uzyskania lepszego rezultatu procentowego.

Prowadzący:
Autoryzowany wykładowca CIW (CIW Certiﬁed Instructor).
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