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ITpass — DigComp 2.1 [2.2]

4. Bezpieczeństwo (Safety)

Poziom — zaawansowany C6 — zgodnie z własnymi potrzebami i potrzebami innych osób, w złożonych 
kontekstach

Moduł ITpass Bezpieczeństwo jest przeznaczony dla wszystkich osób, które chcą potwierdzić swoje 
umiejętności z zakresu bezpieczeństwa podczas korzystania z technologii informacyjno-komunikacyj-
nych, ochrony danych osobowych oraz ochrony środowiska.

︎!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

Przykładowy program zajęć (28-36 godzin):
1. Znajomość pojęć: antywirus, firewall, VPN, hasło, biometria, złośliwe oprogramowanie – wirus, trojan, 
robak, ransomware
2. System operacyjny – zabezpieczenie przed dostępem osób nieuprawnionych, konto administratora, 
zaawansowane instalowanie aktualizacji
3. Oprogramowanie antywirusowe – dobór i zaawansowana konfiguracja
4. Ochrona plików i dokumentów – archiwizacja, szyfrowanie, zabezpieczenie przed nieuprawnionym 
dostępem, systemy biometryczne, systemy serwerowe, chmury dyskowe
5. Znajomość pojęć: dane osobowe, tożsamość, certyfikat cyfrowy, https, podpis kwalifikowany
6. Socjotechnika – różne metody, następstwa osobiste i prawne
7. Kradzież tożsamości i jej następstwa
8. Sposoby zbierania i wykorzystania danych osobowych
9. Sposoby ochrony danych osobowych – anonimowości
10. Wpływ technologii informacyjno-komunikacyjnych na zdrowie fizyczne i psychiczne (dobrostan)
11. Wpływ technologii informacyjno-komunikacyjnych na społeczeństwo
12. Ergonomia – praca przy komputerze i używanie smartfona
13. Uzależnienie od technologii
14. Cyberprzemoc
15. Wpływ technologii informacyjno-komunikacyjnej na środowisko naturalne
16. Oszczędzanie energii – sposoby
17. Recykling, reusing
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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).
Oprogramowanie antywirusowe wbudowane w system operacyjny (np. Windows Defender – Microsoft 
Security Essentials) lub inny program antywirusowy.
Dodatkowo: Mobilne urządzenia cyfrowe (polecane smartfon, ewentualnie tablet) pracujące pod systemem 
Android lub iOS (iPadOS).

Organizacja szkolenia
•  zalecany czas trwania szkolenia: od 28 do 36 godzin

Organizacja egzaminu
•  Maksymalny czas trwania: 60 minut
•  Forma egzaminu: test jednokrotnego wyboru zawierający 45 pytań oraz zadania praktyczne
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