Sylabus

SYLABUS
Moduł 1: Internet
Opis modułu

Zamierzone
efekty
kształcenia1

Działania
edukacyjne

Sylabus
Moduł ten zapewnia informacje, wiedzę i doświadczenie na temat
efektywnego i bezpiecznego korzystania z Internetu w celach
edukacyjnych poprzez zapoznanie uczniów z narzędziami i strategiami
wyszukiwania informacji, wyboru i zarządzania, indywidualnie lub we
współpracy. Oczekuje się, że pomoże uczniom w uzyskaniu informacji o
najczęściej używanych wyszukiwarkach i będzie na bieżąco informował
o technikach wyszukiwania odpowiednich do wspierania wyboru
krytycznych informacji. Zapewni im także umiejętności zarządzania
danymi (indywidualne lub wspólne tworzenie danych, przechowywanie
i dzielenie się danymi zasobami, współpracę i interakcję z innymi
użytkownikami itp.) oraz wiedzę i strategie, które zapobiegają i
zapewniają bezpieczną nawigację w sieci.
 Dowiesz się, jak unikać „złych” witryn
 Dowiesz się, jak unikać wprowadzenia złośliwego oprogramowania
 Dowiesz się, jak usunąć złośliwe oprogramowanie
 Dowiesz się, jak zabezpieczyć konta internetowe
 Będziesz mógł korzystać z Internetu
 Będziesz skutecznie wyszukiwać informacje w Internecie
 Będziesz rozumieć przydatność narzędzi Sieci 2.0 i będziesz w
stanie skutecznie z nich korzystać zgodnie ze szczególnymi
potrzebami
 Dowiesz się, jak przesyłać, przechowywać i organizować dane
zebrane w chmurze (Dysk Google)
 Dowiesz się, jak udostępniać dane zebrane w chmurze (Dysk
Google)
 Dowiesz się więcej na temat uprawnień użytkowników
Dokumentów Google
 Dowiesz się, jak utworzyć i udostępnić dokument Google
 Dowiesz się, jak utworzyć i udostępnić formularz Google
 Dowiesz się, jak pedagogicznie korzystać z możliwości Dysku
Google
 oglądanie 1 prezentacji wideo and 4 dodatkowych filmów
 zapoznanie się z 1 obowiązkowym i 4 opcjonalnymi materiałami
do czytania
 zrobienie 20 ćwiczeń

1

Zamierzone efekty kształcenia dotyczą tego, co uczeń powinien być w stanie zrobić po zrealizowaniu tego
modułu. Użyj jednego czasownika (lub najwyżej dwóch) dla każdego rezultatu. (Por. Program nauczania i
wprowadzania niezbędnych zmian)
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Przewidywany
czas

Całkowity czas pracy zostanie oszacowane po zakończeniu materiału:




37 minut na oglądanie filmów
150 minut na zapoznanie się z obowiązkowym materiałem do
czytania
20 minut na ćwiczenia
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