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5. Rozwiązywanie problemów (Problem solving)

Poziom — średniozaawansowany B3 — samodzielnie i rozwiązując proste problemy

Moduł ITpass Rozwiązywanie problemów jest przeznaczony dla wszystkich osób, które chcą 
potwierdzić swoje umiejętności z zakresu rozwiązywania problemów technicznych dla oprogramowania, 
urządzeń z wykorzystaniem dostępnych form wsparcia technicznego.
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Weryfikowane są następujące obszary kompetencji:

5.1 Rozwiązywanie problemów technicznych
Identyfikacja problemów technicznych związanych z użytkowaniem urządzeń i wykorzystywaniem środowisk 
cyfrowych oraz ich rozwiązywanie (od rozwiązywania drobnych do bardziej złożonych problemów).

5.2 Rozpoznawanie potrzeb i rozwiązań technologicznych
Zdolność oceny potrzeb oraz identyfikacja, oszacowanie, wybór i użytkowanie narzędzie cyfrowych oraz 
możliwych rozwiązań technologicznych w celu rozwikłania problemów.
Zmiana i dostosowanie środowisk cyfrowych do osobistych potrzeb (np. dostępność).

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.

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.
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Efekty uczenia się w odpowiednich obszarach kompetencji:

5.1 Rozwiązywanie problemów technicznych
Efekty uczenia się:

✔  wskazuje dobrze zdefiniowane i rutynowe problemy techniczne podczas obsługi urządzeń 
i korzystania ze środowisk cyfrowych

✔  wybiera dobrze zdefiniowane i rutynowe rozwiązania, aby je rozwiązać

5.2 Rozpoznawanie potrzeb i rozwiązań technologicznych
Efekty uczenia się:

✔  wskazuje rutynowe i dobrze zdefiniowane potrzeby
✔  wybiera rutynowe i dobrze zdefiniowane narzędzia cyfrowe i możliwe odpowiedzi technologiczne 

w celu zaspokojenia tych potrzeb
✔  wybiera rutynowe i dobrze zdefiniowane sposoby dostosowania i personalizacji środowisk 

cyfrowych do osobistych potrzeb
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5.3 Twórcze wykorzystywanie technologii cyfrowych
Efekty uczenia się:

✔  wybiera narzędzia i technologie cyfrowe, które można wykorzystać do tworzenia dobrze 
zdefiniowanej wiedzy i wprowadzania dobrze zdefiniowanych innowacji do procesów i produktów

✔  angażuje 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

5.4 Rozpoznawanie braków w zakresie kompetencji cyfrowych
Efekty uczenia się:

✔  wyjaśnia w jakim zakresie moje potrzeby w zakresie kompetencji cyfrowych powinny zostać 
podniesione lub uaktualnione

✔  wskazuje gdzie szukać dobrze zdefiniowanych możliwości samorozwoju i pozostawać na bieżąco 
z rozwojem cyfrowym


