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ITpass — DigComp 2.1 [2.2]

3. Tworzenie treści cyfrowych (Digital content creation)

Poziom — średniozaawansowany B4 — samodzielnie, zgodnie z własnymi potrzebami i rozwiązując 
dobrze zdefiniowane oraz nierutynowe problemy

Moduł ITpass Tworzenie treści cyfrowych jest przeznaczony dla wszystkich osób, które chcą 
potwierdzić swoje umiejętności z zakresu tworzenia treści cyfrowych z wykorzystaniem podstawowych 
programów pakietu biurowego: edycja tekstu, arkusze kalkulacyjne, prezentacje multimedialne oraz 
programów do obrazu 2D i 3D, animacji, dźwięku i filmów.
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Efekty kształcenia

WIEDZA:
✔  znajomość podstawowych formatów zapisu treści cyfrowych
✔  znajomość pojęć związanych z systemem operacyjnym
✔  znajomość pojęcia – programowanie

UMIEJĘTNOŚCI:
✔  umiejętność operacji na plikach i folderach
✔  umiejętność tworzenia treści cyfrowych w różnych formatach (tj. tekst, tabela, obraz, nagrania audio)
✔  umiejętność wprowadzania zmian do treści stworzonych przez siebie oraz innych
✔  umiejętność zmieniania, przetwarzania i łączenia istniejących treści
✔  umiejętność zastosowania odpowiednich licencji do tworzonych treści
✔  umiejętność zmiany funkcji oprogramowania i aplikacji (ustawienia zaawansowane)
✔  umiejętność zapisania prostego algorytmu w języku programowania (np. Python, Julia)

KOMPETENCJE SPOŁECZNE:
✔  rozumienie, jakie jest zastosowanie prawa autorskiego i licencji
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Zalecane narzędzia dydaktyczne – do szkoleń (uczenia się)
Komputer (przenośny lub stacjonarny) z dostępem do Internetu wyposażony w dowolny system operacyjny 
(np. Windows, macOS, Linux) z zainstalowaną przynajmniej jedną przeglądarką internetową (aktualne 
wersje Google Chrome, Firefox, Microsoft Edge, Safari).
Dodatkowo: Mobilne urządzenia cyfrowe (polecane smartfon, ewentualnie tablet) pracujące pod systemem 
Android lub iOS (iPadOS).
Oprogramowanie biurowe Microsoft Office (Word, Excel, PowerPoint) lub Open Office (Libre Office) lub inne 
równoważne w podstawowym zakresie (np. Google Workspace, Pages, Numbers, Keynote)
Darmowe oprogramowanie działające w przeglądarce przeznaczone do treści cyfrowych (np. Canva, Pixlr).

Organizacja szkolenia
•  zalecany czas trwania szkolenia: od 45 do 55 godzin

Organizacja egzaminu
•  Maksymalny czas trwania: 45 minut
•  Forma egzaminu: test jednokrotnego wyboru zawierający 45 pytań
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