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TYP SZKOŁY: Technikum
1. TYP PROGRAMU: PRZEDMIOTOWY
2. RODZAJ PROGRAMU: LINIOWY
3. AUTORZY, RECENZENCI I KONSULTANCI PROGRAMU NAUCZANIA:
Autorzy: mgr Tomasz Flaga, mgr inż. Piotr Matuszewski, mgr inż. Sławomir Sarota, mgr Zbigniew Sobór
Recenzenci: mgr inż. Elżbieta Goźlińska, mgr inż. Teresa Pacuła
Konsultanci: mgr Sławomir Duch

4. PODSTAWY PRAWNE KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO
Program nauczania dla zawodu TECHNIK TYFLOINFORMATYK opracowany jest zgodnie z poniższymi aktami prawnymi:
 Ustawą z dnia 7 września 1991 o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 z późn. zm.).
Rozporządzeniem MEN z dnia 23 grudnia 2011r. w sprawie klasyfikacji zawodów szkolnictwa zawodowego (Dz. U. z 2012r. poz. 7).
Rozporządzeniem MEN z dnia 7 lutego 2012r. w sprawie podstawy programowej kształcenia w zawodach (Dz. U. poz. 184).
Rozporządzeniem MEN z dnia 7 lutego 2012r. w sprawie ramowych planów nauczania w szkołach publicznych (Dz. U. poz. 204).
Rozporządzeniem MEN z dnia 30 kwietnia 2007r. w sprawie warunków i sposobów oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy oraz
przeprowadzania sprawdzianów i egzaminów w szkołach publicznych (Dz. U. Nr 83, poz. 562 z późn. zm.).
Rozporządzeniem MEN z dnia 17 listopada 2010 r. w sprawie zasad udzielania i organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej w publicznych
przedszkolach, szkołach i placówkach (Dz.U. Nr 228, poz. 1487).
Rozporządzeniem MENiS z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach (Dz. U. z
2003r. Nr 6, poz. 69 z późn. zm.).
Rozporządzeniem MEN z dnia 15 grudnia 2010 r. w sprawie praktycznej nauki zawodu (Dz. U. Nr 244, poz. 1626).

5. CELE OGÓLNE KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO
Celem kształcenia zawodowego jest przygotowanie uczących się do życia w warunkach współczesnego świata, wykonywania pracy zawodowej i aktywnego
funkcjonowania na zmieniającym się rynku pracy.
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Zadania szkoły i innych podmiotów prowadzących kształcenie zawodowe oraz sposób ich realizacji są uwarunkowane zmianami zachodzącymi w otoczeniu
gospodarczo-społecznym, na które wpływają w szczególności: idea gospodarki opartej na wiedzy, globalizacja procesów gospodarczych i społecznych, rosnący
udział handlu międzynarodowego, mobilność geograficzna i zawodowa, nowe techniki i technologie, a także wzrost oczekiwań pracodawców w zakresie poziomu
wiedzy i umiejętności pracowników.
W procesie kształcenia zawodowego ważne jest integrowanie i korelowanie kształcenia ogólnego i zawodowego, w tym doskonalenie kompetencji kluczowych
nabytych w procesie kształcenia ogólnego, z uwzględnieniem niższych etapów edukacyjnych. Odpowiedni poziom wiedzy ogólnej powiązanej z wiedzą zawodową
przyczyni się do podniesienia poziomu umiejętności zawodowych absolwentów szkół kształcących w zawodach, a tym samym zapewni im możliwość sprostania
wyzwaniom zmieniającego się rynku pracy.
W procesie kształcenia zawodowego są podejmowane działania wspomagające rozwój każdego uczącego się, stosownie do jego potrzeb i możliwości, ze
szczególnym uwzględnieniem indywidualnych ścieżek edukacji i kariery, możliwości podnoszenia poziomu wykształcenia i kwalifikacji zawodowych oraz
zapobiegania przedwczesnemu kończeniu nauki.
Elastycznemu reagowaniu systemu kształcenia zawodowego na potrzeby rynku pracy, jego otwartości na uczenie się przez całe życie oraz mobilności edukacyjnej
i zawodowej absolwentów ma służyć wyodrębnienie kwalifikacji w ramach poszczególnych zawodów wpisanych do klasyfikacji zawodów szkolnictwa zawodowego.

6. PRZEDMIOTY ROZSZERZONE W TECHNIKUM
W programie nauczania dla zawodu technik tyfloinformatyk zaproponowano matematykę i informatykę, jako przedmioty
nauka odbywać się będzie na poziomie rozszerzonym oraz przedmiot historia i społeczeństwo, jako przedmiot uzupełniający.

ogólnokształcące, których

7. KORELACJA PROGRAMU NAUCZANIA DLA ZAWODU TECHNIK TYFLOINFORMATYK Z PODSTAWĄ PROGRAMOWĄ KSZTAŁCENIA
OGÓLNEGO
Program nauczania dla zawodu TECHNIK TYFLOINFORMATYK uwzględnia aktualny stan wiedzy o zawodzie ze szczególnym zwróceniem uwagi na nowe technologie i
najnowsze koncepcje nauczania.
Program uwzględnia także zapisy zadań ogólnych szkoły i umiejętności zdobywanych w trakcie kształcenia w szkole ponadgimnazjalnej umieszczonych w
podstawach programowych kształcenia ogólnego, w tym:
1) umiejętność zrozumienia, wykorzystania i refleksyjnego przetworzenia tekstów, prowadząca do osiągnięcia własnych celów, rozwoju osobowego oraz
aktywnego uczestnictwa w życiu społeczeństwa;
2) umiejętność wykorzystania narzędzi matematyki w życiu codziennym oraz formułowania sądów opartych na rozumowaniu matematycznym;
3) umiejętność wykorzystania wiedzy o charakterze naukowym do identyfikowania i rozwiązywania problemów, a także formułowania wniosków opartych na
obserwacjach empirycznych dotyczących przyrody lub społeczeństwa;
4) umiejętność komunikowania się w języku ojczystym i w językach obcych;
5) umiejętność sprawnego posługiwania się nowoczesnymi technologiami informacyjnymi i komunikacyjnymi;
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6) umiejętność wyszukiwania, selekcjonowania i krytycznej analizy informacji;
7) umiejętność rozpoznawania własnych potrzeb edukacyjnych oraz uczenia się;
8) umiejętność pracy zespołowej.
W programie nauczania dla zawodu TECHNIK TYFLOINFORMATYK uwzględniono powiązania z kształceniem ogólnym polegające na wcześniejszym osiąganiu
efektów kształcenia w zakresie przedmiotów ogólnokształcących stanowiących podbudowę dla kształcenia w zawodzie. Dotyczy to przede wszystkim takich
przedmiotów jak:
matematyka: liczby rzeczywiste w różnych postaciach (np. ułamka zwykłego, ułamka dziesiętnego okresowego, z użyciem symboli pierwiastków, potęg), oblicza
błąd bezwzględny i błąd względny przybliżenia, oblicza ze wzoru wartość funkcji dla danego argumentu, rysuje wykres funkcji liniowej korzystając z jej wzoru,
szkicuje wykres funkcji kwadratowej korzystając z jej wzoru, wartość najmniejsza i największa funkcji, korzysta z definicji logarytmu (binarnego, dziesiętnego),
oblicza wartość funkcji logarytmicznej, korzysta z twierdzenia o zamianie podstawy logarytmu oraz o logarytmie iloczynu i ilorazu, wartości funkcji sinus, cosinus
i tanges,
podstawy przedsiębiorczości: przedsiębiorstwo w gospodarce (cele działania, formy organizacyjno-prawne, zasady etyczne), podstawy prawne działalności
gospodarczej (wybór podstawowych zagadnień, w tym regulacji antykorupcyjnych) i procedury jej poznawania, planowanie własnego przedsięwzięcia
gospodarczego, biznesplan, koszty i przychody przedsiębiorstwa, określanie wyniku finansowego.
edukacja dla bezpieczeństwa: pierwsza pomoc w nagłych wypadkach.

8. INFORMACJA O ZAWODZIE TECHNIK TYFLOINFORMATYK
Tyfloinformatyk to specjalista z zakresu technologii wspomagającej, czyli osoba, która ma wiedzę na temat aktualnego poziomu rozwoju tej technologii, potrafi
dobrać sprzęt i oprogramowanie wspomagające do rodzaju i stopnia dysfunkcji wzroku użytkownika komputera i nauczyć efektywnego ich używania.
Sprzęt komputerowy i oprogramowanie umożliwiające używanie komputera przez osoby niewidome i słabo widzące stanowią dziś bardzo silnie rozwijającą się
dziedzinę informatyki, zwaną technologią wspomagającą. Składają się na nią programy udźwiękowiające oraz urządzenia brajlowskie, dzięki którym niewidomi
użytkownicy pozyskują informacje z ekranu za pomocą słuchu i dotyku, co umożliwia im swobodną pracę w większości popularnych aplikacji, również w Internecie.
Osoby słabo widzące mogą korzystać z programów powiększających ekran, a także z elektronicznych urządzeń powiększających dokumenty. Używając skanera oraz
programów do optycznego rozpoznawania znaków, osoby z dysfunkcją wzroku są w stanie samodzielnie czytać zwykłe dokumenty drukowane. Używając
odpowiedniego oprogramowania użytkownicy mogą tworzyć i odtwarzać dokumenty dźwiękowe, np. książki mówione. Istnieje też szeroka gama notatników
brajlowskich, które osobie niewidomej zastępują tradycyjny brulion. Specjalne oprogramowanie może udźwiękowić telefon komórkowy. Dzięki drukarkom
brajlowskim i programom do przygotowywania wydruków brajlowskich można tworzyć dokumenty drukowane alfabetem Braille’a oraz wypukłe grafiki. To
wszystko sprawia, że komputer jest dla osoby niewidomej lub słabo widzącej nie tylko narzędziem pracy, ale pełni niezwykle ważną rolę rewalidacyjną; można rzec,
że jest protezą wzroku.
Rozległość zagadnień związanych z technologią wspomagającą i różnorodność stosowanego w jej ramach sprzętu i oprogramowania stwarza zapotrzebowanie na
specjalistę w tej dziedzinie, czyli technika tyfloinformatyka.
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9. UZASADNIENIE POTRZEBY KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE TECHNIK TYFLOINFORMATYK
Technik tyfloinformatyk może podjąć pracę jako osoba prowadząca szkolenie dla osób z dysfunkcją wzroku w zakresie oprzyrządowania specjalistycznego. Szkoleń
takich potrzebują zarówno osoby niewidome i słabo widzące, które zaczynają pracować na komputerze (uczniowie, studenci), jak i osoby pracujące na komputerze
od dłuższego czasu, które straciły wzrok lub ich wzrok ulega pogorszeniu (pracownicy, emeryci). Należy dodać, że instytucje, które współfinansują sprzęt i
oprogramowanie dla osób z dysfunkcją wzroku, często oferują swoim beneficjentom również finansowanie szkoleń z zakresu technologii wspomagającej.
Technik tyfloinformatyk może też służyć pomocą pracodawcom przygotowującym skomputeryzowane stanowiska pracy dla osób z dysfunkcją wzroku
(telemarketing, biura, urzędy). Może również współpracować z podmiotami odpowiedzialnymi za edukację osób niewidomych, takimi jak szkoły integracyjne
(szkolenie uczniów i nauczycieli), czy wyższe uczelnie, które ostatnio dużą wagę przywiązują do zapewnienia niepełnosprawnym studentom odpowiednich
warunków do nauki.
Należy zwrócić uwagę, że absolwenci kierunków informatycznych studiów wyższych nie posiadają kwalifikacji w zakresie technologii wspomagającej, gdyż treści te
są bardzo specjalistycznym wycinkiem wiedzy informatycznej.

10. POWIĄZANIA ZAWODU TECHNIK TYFLOINFORMATYK Z INNYMI ZAWODAMI
Podział zawodów na kwalifikacje czyni system kształcenia elastycznym, umożliwiającym uczącemu się uzupełnianie kwalifikacji stosownie do potrzeb rynku pracy,
własnych potrzeb i ambicji. Zarówno technik tyfloinformatyk, technik informatyk jak i technik teleinformatyk ma efekty kształcenia wspólne dla grupy zawodów,
stanowiące podbudowę kształcenia w zawodach określone kodem PKZ(E.b) oraz grupę efektów wspólnych dla wszystkich zawodów kształcących w technikum
określone jako OMZ.
Kwalifikacja
E.11.

E.12.

E.13.

Obsługa oprogramowania i sprzętu
informatycznego wspomagających
użytkownika
z niepełnosprawnością wzrokową
Montaż i eksploatacja
komputerów osobistych oraz
urządzeń peryferyjnych
Projektowanie lokalnych sieci
komputerowych i administrowanie
sieciami

Symbol
zawodu

Zawód

Elementy
wspólne

351204

Technik tyfloinformatyk

PKZ(E.b)
OMZ

351203

Technik informatyk

PKZ(E.b)
OMZ

351203

Technik informatyk

351103

Technik teleinformatyk

OMZ
PKZ(E.b)
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E.14.

Tworzenie aplikacji internetowych
i baz danych oraz administrowanie
bazami

351203

Technik informatyk

OMZ
PKZ(E.b)

11. CELE SZCZEGÓŁOWE KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE TECHNIK TYFLOINFORMATYK
Absolwent szkoły kształcącej w zawodzie technik tyfloinformatyk powinien być przygotowany do wykonywania następujących zadań zawodowych:
1) projektowania stanowiska komputerowego dla użytkownika z niepełnosprawnością wzrokową;
2) konfigurowania i obsługi urządzeń i oprogramowania technologii wspomagającej;
3) prowadzenia instruktażu dotyczącego obsługi urządzeń i oprogramowania technologii wspomagającej w trakcie pracy z systemem operacyjnym i programami
użytkowymi.
Do wykonywania zadań zawodowych niezbędne jest osiągnięcie efektów kształcenia określonych w podstawie programowej kształcenia w zawodzie technik
tyfloinformatyk:
− efekty kształcenia wspólne dla wszystkich zawodów (BHP, PDG, JOZ, OMZ, KPS)
− efekty kształcenia wspólne dla zawodów w ramach obszaru elektryczno-elektronicznego stanowiące podbudowę do kształcenia w zawodzie PKZ(E.b)
− efekty kształcenia właściwe dla kwalifikacji wyodrębnionej w zawodzie:
o E.11. Obsługa oprogramowania i sprzętu informatycznego wspomagających użytkownika z niepełnosprawnością wzrokową
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12. PLAN NAUCZANIA DLA ZAWODU TECHNIK TYFLOINFORMATYK
Zgodnie z Rozporządzeniem MEN w sprawie ramowych planów nauczania w technikum minimalny wymiar godzin na kształcenie zawodowe wynosi 1470 godzin, z
czego na kształcenie zawodowe teoretyczne zostanie przeznaczonych minimum 735 godzin, a na kształcenie zawodowe praktyczne 735 godzin.
W podstawie programowej kształcenia w zawodzie technik tyfloinformatyk minimalna liczba godzin na kształcenie zawodowe została określona dla efektów
kształcenia i wynosi:
 na kształcenie w ramach kwalifikacji E.11. przeznaczono – minimum 1080 godzin.
 na kształcenie w ramach efektów wspólnych dla wszystkich zawodów i wspólnych dla zawodów w ramach obszaru kształcenia przeznaczono – minimum
270 godzin.
Tabela 3. Plan nauczania dla programu o strukturze przedmiotowej
Klasa
Lp

Obowiązkowe zajęcia edukacyjne

I

I
Przedmioty w kształceniu zawodowym teoretycznym
1

Język angielski zawodowy
w branży tyfloinformatycznej

2

Działalność gospodarcza
w branży informatycznej

3

Systemy i sieci komputerowe

4
5

1

III

IV

3

90

II

I

II

1

1

1

1

1

1

1

2

2

60

4

12

360

5

150

3

90

25

750

4

4

4

Technologie brajlowskie

3

3

2

2

Urządzenia mówiące

3

3

11

11

3

Liczba godzin
w czteroletnim
okresie nauczania

I

2

3

8

8

I

Liczba godzin tygodniowo
w czteroletnim okresie nauczania

II

4

Łączna liczba godzin kształcenia teoretycznego

2

II

6

II

0

Przedmioty w kształceniu zawodowym praktycznym*
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6

Oprogramowanie udźwiękowiające

7

Oprogramowanie powiększające

8

Pisanie na klawiaturze

9

Administrowanie systemami operacyjnymi

4

5

5
4

2

Łączna liczba godzin kształcenia praktycznego
Łączna liczba godzin kształcenia zawodowego

4

6
9

2

6
9

4

6

1

1

2

2

2

2

4

8
19

8
19

6
14

6
14

10
16

0
0

9

270

7

210

3

90

6

180

25
50

750
1500

Praktyki zawodowe

160

*zajęcia odbywają się w pracowniach szkolnych, warsztatach szkolnych, centrach kształcenia praktycznego oraz u pracodawcy.

EGZAMIN POTWIERDZAJĄCY KWALIFIKACJĘ E.11. ODBYWA SIĘ POD KONIEC 2 SEMESTRU KLASY 4.
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Doskonalenie podstaw programowych kluczem do modernizacji kształcenia zawodowego
Wykaz przedmiotów i działów programowych dla zawodu technik tyfloinformatyk

Nazwa przedmiotu
1.

Język angielski zawodowy w branży tyfloinformatycznej

2.

Działalność gospodarcza w branży informatycznej

3.

Systemy i sieci komputerowe

4.

Technologie brajlowskie

5.

Urządzenia mówiące

6.

Oprogramowanie udźwiękowiające

7.

Oprogramowanie powiększające

8.

Pisanie na klawiaturze

9.

Administrowanie systemami operacyjnymi

10. Praktyki zawodowe

Liczba godzin
przewidziana na dział

Nazwa działu
1.1. Porozumiewanie się z kontrahentami i współpracownikami w języku
angielskim
1.2. Pozyskiwanie informacji o sprzęcie i urządzeniach
2.1. Podstawy formalno-prawne działalności gospodarczej
2.2. Planowanie i zakładanie działalności gospodarczej
2.3. Prowadzenie działalności gospodarczej
3.1. Systemy komputerowe
3.2. Zarządzanie systemem operacyjnym
3.3. Sieci komputerowe
4.1. Pismo Braille’a i urządzenia brajlowskie
4.2. Druk wypukły
5.1. Zamiana tekstu na mowę
5.2. Książki mówione i udźwiękowione urządzenia codziennego użytku
6.1. Udźwiękowienie komputera
6.2. Projektowanie stanowiska komputerowego dla użytkownika
niewidomego
7.1. Powiększanie ekranu
7.2. Projektowanie stanowiska komputerowego dla użytkownika
słabowidzącego
8.1. Wprowadzanie tekstu
8.2. Nawigacja po interfejsie
9.1. Konfigurowanie systemów
9.2. Administrowanie serwerami
9.3. Projektowanie sieci
10.1. Rynek technologii wspomagających
10.2. Przetwarzanie tekstu do wersji brajlowskiej i dźwiękowej
10.3. Instalacja i konfiguracja stanowiska komputerowego
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42
48
12
20
28
100
180
80
80
70
50
40
180
90
140
70
60
30
50
90
40

50
50
60

Doskonalenie podstaw programowych kluczem do modernizacji kształcenia zawodowego

13. PROGRAMY NAUCZANIA DLA POSZCZEGÓLNYCH PRZEDMIOTÓW
W programie nauczania dla zawodu technik tyfloinformatyk zastosowano taksonomię celów ABC B. Niemierko.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Język angielski zawodowy w branży tyfloinformatycznej
Działalność gospodarcza w branży informatycznej
Systemy i sieci komputerowe
Technologie brajlowskie
Urządzenia mówiące
Oprogramowanie udźwiękowiające
Oprogramowanie powiększające
Pisanie na klawiaturze
Administrowanie systemami operacyjnymi
Praktyki zawodowe

90 godzin
60 godzin
360 godzin
150 godzin
90 godzin
270 godzin
210 godzin
90 godzin
180 godzin
160 godzin
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Doskonalenie podstaw programowych kluczem do modernizacji kształcenia zawodowego

1. Język angielski zawodowy w branży tyfloinformatycznej
1.1. Porozumiewanie się z kontrahentami i współpracownikami w języku angielskim
1.2. Pozyskiwanie informacji o sprzęcie i urządzeniach
1.1. Porozumiewanie się z kontrahentami i współpracownikami w języku angielskim

Poziom
wymagań
programowych
(P lub PP)

Kategoria
taksonomiczna

JOZ(1)1. posłużyć się poprawnie kontekstem w zrozumieniu wypowiedzi
z użyciem specjalistycznego słownictwa stosowanego w branży
tyfloinformatycznej;

P

C

JOZ(1)2. obsłużyć klienta w języku angielskim zgodnie z jego oczekiwaniami;

P

C

P

D

P

C

P

C

P

C

P

C

P

C

P

D

Uszczegółowione efekty kształcenia
Uczeń po zrealizowaniu zajęć potrafi:

Materiał kształcenia



JOZ(2)1. przeprowadzić rozmowę kontrahencką z klientem w języku angielskim z
uwzględnieniem rodzaju proponowanych usług;
JOZ(2)2. posłużyć się językiem angielskim w zakresie wspomagającym
wykonywane zadań zawodowych technika tyfloinformatyka z zastosowaniem
poprawnej terminologii;
JOZ(2)3. zinterpretować poprawnie typowe pytania stawiane przez klientów w
języku angielskim;
JOZ(2)4. wydać polecenia w języku angielskim dotyczące realizacji prac
zawodowych zgodnie z zasadami gramatyki;
JOZ(2)5. zastosować zwroty grzecznościowe w języku angielskim zgodnie
z zasadami;
JOZ(2)6. negocjować warunki zakupu określonego sprzętu w języku angielskim
zgodnie z zasadami gramatyki i z wykorzystaniem odpowiedniej terminologii;
JOZ(2)7. opracować w języku angielskim porozumienie o współpracy
z kontrahentem zgodnie z zasadami gramatyki;









słownictwo związane z wykonywaniem zadań
zawodowych, szczególnie dotyczące planowania
pracy,
obsługa klientów w języku angielskim,
rozmowa kontrahencka,
zastosowanie zwrotów grzecznościowych,
wydawanie poleceń,
negocjowanie warunków zakupu,
porozumienie o współpracy,
organizacja stanowiska pracy,
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Doskonalenie podstaw programowych kluczem do modernizacji kształcenia zawodowego
JOZ(4)1. porozumieć się z uczestnikami procesu pracy w języku angielskim
P
C
wykorzystując słownictwo zawodowe;
JOZ(4)2. przekazać w języku angielskim informacje dotyczące wykonywanych prac
P
C
zgodnie z zasadami gramatyki;
JOZ(4)3. słuchać ze zrozumieniem wypowiedzi w języku angielskim kontrahentów
P
C
zgodnie z zasadami aktywnego słuchania;
JOZ(4)4. porozumieć się z zespołem współpracowników poprawnie w języku
P
C
angielskim zgodnie z zasadami;
Planowane zadania
Zadanie:
Zaplanuj i przeprowadź rozmowę kontrahencką w języku angielskim dotyczącą zaprojektowania i przygotowania zestawu komputerowego dla użytkownika niewidomego.
Zadanie może być wykonywane w parach.
Warunki osiągania efektów kształcenia w tym środki dydaktyczne, metody, formy organizacyjne
Zajęcia edukacyjne mogą być prowadzone w pracowni tyfloinformatycznej.
Środki dydaktyczne
Komputer z oprogramowaniem biurowym oraz dostępem do Internetu (jedno stanowisko dla jednego ucznia). Urządzenia multimedialne. Przykładowa dokumentacja techniczna
oraz oferty handlowe w języku angielskim. Słowniki.
Zalecane metody dydaktyczne
Zaplanowane do osiągnięcia efekty kształcenia przygotowują ucznia do wykonywania zadań zawodowych technika tyfloinformatyka. W dziale powinny być kształtowane
umiejętności analizowania, wyszukiwania, selekcjonowania informacji z zakresu narzędzi i urządzeń związanych z typowymi czynnościami zawodowymi, porozumiewania się w
języku angielskim z kontrahentami i pracownikami.
Dział programowy „Porozumiewanie się z kontrahentami i współpracownikami w języku angielskim” wymaga stosowania aktywizujących metod kształcenia, ze szczególnym
uwzględnieniem metody ćwiczeń, dyskusji dydaktycznej. Dominują metodą powinna być metoda ćwiczeń.
Formy organizacyjne
Zajęcia powinny być prowadzone z wykorzystaniem zróżnicowanych form: indywidualnie lub grupowo. Zajęcia należy prowadzić w grupach do 9 osób.
Propozycje kryteriów oceny i metod sprawdzania efektów kształcenia
Do oceny osiągnięć edukacyjnych uczniów proponuje się wykorzystanie odpowiedzi ustnych i sprawdzianów pisemnych.
Formy indywidualizacji pracy uczniów:
Komputery powinny być wyposażone w oprogramowanie wspomagające, odpowiednie do rodzaju dysfunkcji wzroku uczniów. Nauczyciele przygotowujący materiały dydaktyczne
powinni mieć na uwadze konieczność przygotowania ich w formie brajlowskiej, w powiększonym druku lub w formie plików dźwiękowych.
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Doskonalenie podstaw programowych kluczem do modernizacji kształcenia zawodowego
1.2. Pozyskiwanie informacji o sprzęcie i urządzeniach

Uszczegółowione efekty kształcenia
Uczeń po zrealizowaniu zajęć potrafi:

JOZ(1)3. przeczytać i prawidłowo przetłumaczyć ofertę handlową dotyczącą
informatycznych systemów komputerowych;
JOZ(1)4. prawidłowo zredagować w języku angielskim korespondencję wysyłaną
za pomocą poczty elektronicznej;
JOZ(3)1. przetłumaczyć na język angielski z zachowaniem podstawowych zasad
gramatyki i ortografii, teksty zawodowe napisane w języku polskim;
JOZ(3)2. przeczytać i przetłumaczyć anglojęzyczną korespondencję dotycząca
zamawianej usługi;
JOZ(3)3. przeczytać i przetłumaczyć anglojęzyczne instrukcje dotyczące zasad
obsługi urządzeń informatycznych;
JOZ(3)4. przeczytać i przetłumaczyć anglojęzyczne instrukcje dotyczące
stosowanego oprogramowania;
JOZ(4)5. zredagować notatkę w języku angielskim z tekstu zawodowego
słuchanego i czytanego;
JOZ(5)1. skorzystać z anglojęzycznych zasobów Internetu związanych z tematyką
zawodową;
JOZ(5)2. dokonać analizy informacji zawartych w anglojęzycznej dokumentacji
technicznej;
JOZ(5)3. wyszukać w różnych źródłach informacje dotyczące sprzętu i urządzeń
informatycznych;
JOZ (5)4. skorzystać z anglojęzycznych portali internetowych przy wyszukiwaniu
ofert szkoleniowych;
JOZ (5)5. zgromadzić i przetłumaczyć poprawnie oferty szkoleniowe dla branży
tyfloinformatycznej.

Poziom
wymagań
programowych
(P lub PP)

Kategoria
taksonomiczna

P

C

P

C

P

C

P

C

P

C

P

C

PP

D

P

C

P

C

P

C

P

D

P

C

Materiał kształcenia

 korespondencja zawodowa w języku angielskim,
 informacje zawarte w dokumentacji technicznej
i instrukcjach obsługi,
 źródła informacji o sprzęcie i urządzeniach,
 wiedza o sprzęcie i urządzeniach w zasobach
internetowych,
 oferty szkoleniowe,
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Doskonalenie podstaw programowych kluczem do modernizacji kształcenia zawodowego
Planowane zadania
Zadanie1:
Korzystając z anglojęzycznych zasobów Internetu wyszukaj informacje o drukarkach brajlowskich wyposażonych w port sieciowy TCP/IP. Sporządź trzy warianty ofertowe dla
kontrahenta.
Zadanie może być wykonywane w parach lub indywidualnie.
Zadanie2:
Wyszukaj i przetłumacz dwie anglojęzyczne oferty szkoleniowe dotyczące obsługi programów udźwiękowiających.
Zadanie należy wykonać indywidualnie.
Warunki osiągania efektów kształcenia w tym środki dydaktyczne, metody, formy organizacyjne
Zajęcia edukacyjne mogą być prowadzone w pracowni tyfloinformatycznej.
Środki dydaktyczne
Komputer z oprogramowaniem biurowym oraz dostępem do Internetu (jedno stanowisko dla jednego ucznia). System operacyjny i oprogramowanie w wersji anglojęzycznej.
Instrukcje obsługi oprogramowania i urządzeń technologii wspomagającej w języku angielskim. Urządzenia multimedialne. Słowniki.
Zalecane metody dydaktyczne
W dziale powinny być kształtowane umiejętności analizowania, wyszukiwania, selekcjonowania informacji z zakresu narzędzi i urządzeń związanych z typowymi czynnościami
zawodowymi, porozumiewania się w języku angielskim z kontrahentami i pracownikami.
Dział programowy „Pozyskiwanie informacji o sprzęcie i urządzeniach” wymaga stosowania aktywizujących metod kształcenia, ze szczególnym uwzględnieniem metody ćwiczeń,
dyskusji dydaktycznej. Dominującą metodą powinna być metoda ćwiczeń.
Formy organizacyjne
Zajęcia powinny być prowadzone z wykorzystaniem zróżnicowanych form: indywidualnie lub grupowo. Zajęcia należy prowadzić w grupach do 9 osób.
Propozycje kryteriów oceny i metod sprawdzania efektów kształcenia
Do oceny osiągnięć edukacyjnych uczniów proponuje się wykorzystanie odpowiedzi ustnych i sprawdzianów pisemnych, karty obserwacji pracy.
Formy indywidualizacji pracy uczniów
Komputery powinny być wyposażone w oprogramowanie wspomagające, odpowiednie do rodzaju dysfunkcji wzroku uczniów. Nauczyciele przygotowujący materiały dydaktyczne
powinni mieć na uwadze konieczność przygotowania ich w formie brajlowskiej, w powiększonym druku lub w formie plików dźwiękowych.
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Doskonalenie podstaw programowych kluczem do modernizacji kształcenia zawodowego
2.

Działalność gospodarcza w branży informatycznej

2.1. Podstawy formalno-prawne działalności gospodarczej
2.2. Planowanie i zakładanie działalności gospodarczej
2.3. Prowadzenie działalności gospodarczej
2.1. Podstawy formalno-prawne działalności gospodarczej

Uszczegółowione efekty kształcenia
Uczeń po zrealizowaniu zajęć potrafi:

PDG(1)1. rozróżniać podstawowe pojęcia z obszaru gospodarki
rynkowej;
PDG(1)2. zdefiniować pojęcia: działalność gospodarcza,
osobowość prawna, własność prywatna;
PDG(1)3. scharakteryzować pojęcia mikroprzedsiębiorca,
małe, średnie i duże przedsiębiorstwo;
PDG(2)1. zanalizować przepisy prawa pracy, przepisy prawa
dotyczące ochrony danych osobowych oraz przepisy prawa
podatkowego i prawa autorskiego;
PDG(2)4. zidentyfikować przepisy prawa podatkowego i prawa
autorskiego;
PDG(3)1. zidentyfikować przepisy dotyczące prowadzenia
działalności gospodarczej w branży informatycznej;
PDG(3)2. zanalizować przepisy dotyczące prowadzenia
działalności gospodarczej w branży teleinformatycznej;
PDG(8)3. zidentyfikować przepisy dotyczące obrotu
i przechowywania dokumentów w przedsiębiorstwie;
PDG(2)5. określić konsekwencje wynikające z
nieprzestrzegania przepisów o ochronie danych osobowych
oraz przepisy prawa podatkowego i prawa autorskiego;

Poziom wymagań
programowych
(P lub PP)

Kategoria
taksonomiczna

P

B

P

A

P

C

P

D

P

A

P

A

P

D

P

A

P

C

Materiał kształcenia

- podstawy prowadzenia działalności gospodarczej,
- rodzaje i charakterystyka aktów prawnych regulujących
prowadzenie działalności gospodarczej,
- obowiązki pracodawcy w zakresie zatrudniania pracowników,
- obowiązki przedsiębiorcy w zakresie opodatkowania
działalności gospodarczej i ubezpieczeń,
- charakterystyka branży informatycznej pod kątem przepisów
prawa – ochrona danych osobowych, recycling, licencja,
certyfikaty CE,
- odpowiedzialność karno-skarbowa przedsiębiorcy,
- podstawowe pojęcia dotyczące BHP i pierwszej pomocy,
- podstawowe pojęcia dotyczące ergonomii,
- etyka w biznesie,
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PDG(3)3. przewidywać konsekwencje wynikające
z nieprzestrzegania przepisów z zakresu prowadzenia
działalności gospodarczej;

P

D

BHP(2)1. rozróżnić zadania instytucji oraz służb działających
P
B
w zakresie ochrony pracy i ochrony środowiska w Polsce;
BHP(2)2. rozróżnić uprawnienia instytucji oraz służb
działających w zakresie ochrony pracy i ochrony środowiska w
P
B
Polsce.
Planowane zadania (ćwiczenia)
Zadanie:
Na podstawie analizy załączonych aktów prawnych odpowiedz na następujące pytania:
1. Jakie podstawowe elementy powinien zawierać druk faktury VAT?
2. W jakich przypadkach przedsiębiorca zobowiązany jest do zakupu kasy fiskalnej?
3. Kiedy przedsiębiorca może skorzystać z możliwości zwrotu podatku VAT?
Zadanie może być wykonywane w grupach lub indywidualnie.
Warunki osiągania efektów kształcenia w tym środki dydaktyczne, metody, formy organizacyjne
Środki dydaktyczne
W pracowni, w której prowadzone będą zajęcia edukacyjne powinny się znajdować: zbiory przepisów prawa w zakresie działalności gospodarczej i prawa pracy w formie
drukowanej lub elektronicznej.
Komputery z dostępem do Internetu (1 stanowisko dla dwóch uczniów). Komputer (notebook) dla nauczyciela i projektor multimedialny.
Zestawy ćwiczeń dla uczniów.
Zalecane metody dydaktyczne
Dominującą metodą kształcenia powinna być metoda dyskusji, tekstu przewodniego oraz metoda projektu.
Formy organizacyjne
Zajęcia powinny być prowadzone w formie pracy grupowej i indywidualnej.
Propozycje kryteriów oceny i metod sprawdzania efektów kształcenia
Do oceny osiągnięć edukacyjnych uczących się proponuje się przeprowadzenie testu wielokrotnego wyboru oraz testu praktycznego. Ponadto ważnym elementem jest
zastosowanie przynajmniej jednego projektu w realizacji treści tego działu.
Formy indywidualizacji pracy uczniów
Komputery powinny być wyposażone w oprogramowanie wspomagające, odpowiednie do rodzaju dysfunkcji wzroku uczniów. Nauczyciele przygotowujący materiały
dydaktyczne powinni mieć na uwadze konieczność przygotowania ich w formie brajlowskiej, w powiększonym druku lub w formie plików dźwiękowych.
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2.2. Planowanie i zakładanie działalności gospodarczej

Poziom wymagań
programowych
(P lub PP)

Kategoria
taksonomiczna

P

D

P

C

P

A

P

C

P

A

PDG(5)1. Dokonać analizy konkurencji;

P

D

PDG(5)2. Sporządzić analizę SWOT prowadzonej działalności
gospodarczej;

P

D

PDG(5)3. Zaplanować rozwój działalności gospodarczej;

P

D

P

D

P

A

P

C

P

C

P

C

Uszczegółowione efekty kształcenia
Uczeń po zrealizowaniu zajęć potrafi:

PDG(7)1. Zaplanować strategię własnej działalności
gospodarczej;
PDG(4)1. Scharakteryzować formy organizacyjno-prawne
przedsiębiorstw;
PDG(6)1. Zdefiniować pojęcia: inkubator przedsiębiorczości,
venture capital, franszczyzna, factoring;
PDG(7)2. Wybrać odpowiednią do zamierzonego
przedsięwzięcia formę opodatkowania działalności
gospodarczej;
PDG(4)2. Zidentyfikować przedsiębiorstwa i instytucje
występujące na rynku i powiązania między nimi;

PDG(10)2. Zanalizować potrzeby rynku w zakresie oferty
własnej działalności gospodarczej;
PDG(11)4. Zidentyfikować formy pozyskiwania kapitału oraz
kredytowania działalności gospodarczej;
PDG(10)3. Dobierać rodzaj reklamy właściwy dla realizacji
określonych celów;
PDG(7)3. Sporządzić biznesplan dla wybranej działalności
gospodarczej;
PDG(7)5. Sporządzić dokumenty niezbędne do uruchomienia
działalności gospodarczej;

Materiał kształcenia

- rodzaje strategii zarządzania przedsiębiorstwem,
- formy organizacyjno-prawne prowadzenia działalności
gospodarczej,
- struktury dystrybucji towarów i usług oraz autoryzacja serwisu
urządzeń teleinformatycznych,
- formy ewidencji działalności gospodarczej,
- formy i rodzaje wspierania innowacji IT i telekomunikacji,
- metody analizy konkurencji,
- analiza SWOT,
- struktura i formy biznes planu,
- formy dofinansowania działalności gospodarczej,
- struktura wniosku o dofinansowanie działalności gospodarczej,
- harmonogram zakładania własnej firmy (krok po kroku),
- rodzaje druków niezbędnych do zakładania działalności
gospodarczej i zasady ich wypełniania,
- przepisy BHP dla pracownika i pracodawcy,
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PDG(7)4. Sporządzić wniosek o dofinansowanie działalności
gospodarczej;

P

C

BHP(3)1. Określić prawa i obowiązki pracownika w zakresie
bezpieczeństwa i higieny pracy;

P

C

BHP(3)2. Określić prawa i obowiązki pracodawcy w zakresie
P
C
bezpieczeństwa i higieny pracy;
Planowane zadania (ćwiczenia)
Zadanie:
Opracuj analizę SWOT zaplanowanej działalności gospodarczej korzystając z dołączonej instrukcji. Na podstawie wyników analizy sporządź listę wniosków określających strategię
działania i rozwoju firmy.
Zadanie powinno być wykonywane w grupach pod kierunkiem wybranego lidera. Grupy powinny zaprezentować swoje opracowania na forum klasy. Po prezentacji, powinna być
przeprowadzona dyskusja pod kierunkiem nauczyciela lub eksperta dotycząca zaproponowanych wniosków z analizy SWOT.
Warunki osiągania efektów kształcenia w tym środki dydaktyczne, metody, formy organizacyjne
Środki dydaktyczne
W pracowni w której prowadzone będą zajęcia edukacyjne powinny się znajdować: przykłady biznesplanów i innych dokumentów planistycznych w formie drukowanej lub
elektronicznej. Komputery z dostępem do Internetu (1 stanowisko dla dwóch uczniów). Komputer (notebook) dla nauczyciela i projektor multimedialny. Zestawy ćwiczeń dla
uczniów.
Zalecane metody dydaktyczne
Do metod wykorzystywanych w tym dziale zaliczamy metody podające (opis, pogadanka), problemowe oraz praktyczne (ćwiczenia, projekty).
Formy organizacyjne
Zajęcia powinny być prowadzone w formie pracy w grupach i indywidualnie.
Propozycje kryteriów oceny i metod sprawdzania efektów kształcenia
Do oceny osiągnięć edukacyjnych uczących się proponuje się odpowiedzi ustne, sprawdziany pisemne (np. test wielokrotnego wyboru) oraz testy praktyczne. Ponadto ważnym
elementem jest zastosowanie przynajmniej jednego projektu w realizacji treści tego działu.
Formy indywidualizacji pracy uczniów
Komputery powinny być wyposażone w oprogramowanie wspomagające, odpowiednie do rodzaju dysfunkcji wzroku uczniów. Nauczyciele przygotowujący materiały
dydaktyczne powinni mieć na uwadze konieczność przygotowania ich w formie brajlowskiej, w powiększonym druku lub w formie plików dźwiękowych.

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

18

Doskonalenie podstaw programowych kluczem do modernizacji kształcenia zawodowego
2.3. Prowadzenie działalności gospodarczej

Uszczegółowione efekty kształcenia
Uczeń po zrealizowaniu zajęć potrafi:

PDG(9)2. zdefiniować pojęcia: profil zaufany, podpis
elektroniczny;
PDG(9)1. skorzystać z elektronicznych usług administracji
publicznej (e-PUAP, e-Deklaracje);
PDG(9)3. obsługiwać biurowe urządzenia techniczne;
PDG(9)4. zastosować programy komputerowe
wspomagające prowadzenie handlowej i usługowej
działalności gospodarczej;
PDG(8)1. zidentyfikować zasady prowadzenia
korespondencji związanej z działalnością gospodarczą;
PDG(8)2. sporządzić pisma związane z prowadzeniem
działalności gospodarczej;
PDG(11)1. zidentyfikować składniki kosztów i przychodów
prowadzonej działalności gospodarczej;
PDG(11)2. określić wpływ kosztów i przychodów na wynik
finansowy działalności gospodarczej;
PDG(11)3. zastosować zasady optymalizacji kosztów i
przychodów;
PDG(7)6. sporządzić dokumenty niezbędne do
ewidencjonowania i rozliczania działalności gospodarczej;
PDG(2)2. sporządzać umowy o pracę, zlecenie oraz o
dzieło;
PDG(2)3. stworzyć wewnętrzne procedury polityki
ochrony danych osobowych;
PDG(6)2. zorganizować współpracę z kontrahentami w

Poziom wymagań
programowych
(P lub PP)

Kategoria
taksonomiczna

P

A

P

C

P

C

P

C

P

A

P

C

P

A

P

C

P

C

P

C

P

C

P

C

P

C

Materiał kształcenia

- metody elektronicznej weryfikacji tożsamości,
- e-PUAP,
- e-Deklaracje,
- rodzaje urządzeń biurowych i ich obsługa,
- programy magazynowe, fakturujące i księgowe,
- obsługa elektroniczna ZUS (Płatnik),
- wzory pism i umów,
- KPiR,
- klasyfikacja kosztów,
- analiza i optymalizacja kosztów w firmie,
- obliczanie dochodu,
- obliczanie podatku dochodowego i VAT,
- rodzaje i zasady naliczania akcyzy,
- zasady polityki ochrony danych osobowych,
- zasady negocjacji handlowych,
- zasady współpracy z kontrahentami (kredyt kupiecki itp.),
- zasady marketing-mix,
- rodzaje promocji i reklamy,
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zakresie zaopatrzenia dystrybucji i serwisu;
PDG(6)3. dobierać partnerów handlowych i finansowych
P
C
według oferty warunków współpracy;
PDG(10)1. zastosować zasady marketing-mix;
P
C
PDG(10)4. zaplanować budżet na marketing i reklamę
P
D
własnej działalności gospodarczej;
Planowane zadania (ćwiczenia)
Zadanie1:
Opracuj zbiór procedur dotyczących bezpieczeństwa elektronicznych danych osobowych na stanowisku komputerowym.
Zadanie powinno być wykonywane w grupach pod kierunkiem wybranego lidera. Grupy powinny zaprezentować swoje opracowania. Po prezentacji, powinna być
przeprowadzona dyskusja pod kierunkiem nauczyciela lub eksperta w celu zweryfikowania przedstawionych propozycji i ustalenia wspólnych procedur zgodnych z prawem.
Zadanie2:
Opracuj projekt działań w zakresie reklamy dowolnej firmy z branży informatycznej na rynku lokalnym z zastosowaniem dostępnych technik marketingowych.
Zadanie powinno być wykonywane w grupach pod kierunkiem wybranego lidera. Grupy powinny zaprezentować swoje opracowania. Po prezentacji, powinna być
przeprowadzona dyskusja pod kierunkiem nauczyciela lub eksperta w celu zweryfikowania przedstawionych propozycji.
Warunki osiągania efektów kształcenia w tym środki dydaktyczne, metody, formy organizacyjne
Środki dydaktyczne
W pracowni w której prowadzone będą zajęcia edukacyjne powinny się znajdować: zbiory przepisów prawa w zakresie działalności gospodarczej i prawa pracy, druki umów,
deklaracje podatkowe oraz książki do ewidencji działalności gospodarczej w formie papierowej lub elektronicznej.
Komputery z dostępem do Internetu (1 stanowisko dla dwóch uczniów). Komputer (notebook) dla nauczyciela i projektor multimedialny.
Zestawy ćwiczeń dla uczniów.
Zalecane metody dydaktyczne
Do metod wykorzystywanych w tym dziale zaliczamy metody podające (opis, pogadanka), problemowe oraz praktyczne (ćwiczenia, projekty).
Formy organizacyjne
Zajęcia powinny być prowadzone w formie pracy w grupach i indywidualnie.
Propozycje kryteriów oceny i metod sprawdzania efektów kształcenia
Do oceny osiągnięć edukacyjnych uczących się proponuje się przeprowadzenie testu wielokrotnego wyboru oraz testu praktycznego. Ponadto ważnym elementem jest
zastosowanie przynajmniej jednego projektu w realizacji treści tego działu.
Formy indywidualizacji pracy uczniów
Komputery powinny być wyposażone w oprogramowanie wspomagające, odpowiednie do rodzaju dysfunkcji wzroku uczniów. Nauczyciele przygotowujący materiały
dydaktyczne powinni mieć na uwadze konieczność przygotowania ich w formie brajlowskiej, w powiększonym druku lub w formie plików dźwiękowych.
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3.

Systemy i sieci komputerowe

3.1. Systemy komputerowe
3.2. Zarządzanie systemem operacyjnym
3.3. Sieci komputerowe
3.1. Systemy komputerowe
Uszczegółowione efekty kształcenia
Uczeń po zrealizowaniu zajęć potrafi:

Materiał kształcenia
Poziom
wymagań
programowych
(P lub PP)

Kategoria
taksonomiczna

P

A

P
P
P

B
A
A

P

B

P

B

P

B



P

B



P

B

P

A

P

A

P
P

A
B

BHP(1)1. określić zasady bezpieczeństwa i higieny pracy na stanowisku
komputerowym
BHP(1)2. rozróżnić pojęcia związane z ochroną przeciwpożarową
BHP(1)3. określić zasady recyklingu i złomowania części komputerowych
BHP(1)4. określić zasady ergonomii przy pracy na stanowisku komputerowym
BHP(4)1. zidentyfikować zagrożenia występujące przy pracy z urządzeniami
zasilanymi energią elektryczną
BHP(4)2. zidentyfikować skutki użycia niewłaściwych narzędzi lub środków ochrony
indywidualnej dla sprzętu komputerowego
BHP(4)3. wskazać skutki działań związanych z nieprawidłowym wykonywaniem prac
oraz niestosowaniem norm i obowiązujących przepisów bezpieczeństwa i higieny
pracy oraz wymagań technologicznych
BHP(5)1. rozróżnić zagrożenia występujące przy pracy z urządzeniami zasilanymi
energią elektryczną
BHP(5)2. zidentyfikować zagrożenia przy pracy z niektórymi materiałami
eksploatacyjnymi
BHP(6)1. określić skutki porażenia prądem elektrycznym
BHP(6)2. określić skutki oddziaływania na organizm człowieka niektórych materiałów
eksploatacyjnych
BHP(7)1. określić prawidłowe wymiary stanowiska komputerowego
BHP(7)2. dobrać elementy zabezpieczeń przed porażeniem prądem elektrycznym
















Zasady BHP na stanowisku komputerowym
Ochrona przeciwpożarowa
Ochrona środowiska
Ergonomia pracy
Pierwsza pomoc w wypadkach przy pracy
Budowa komputera
Urządzenia techniki komputerowej
Funkcje i parametry podzespołów
Dokumentacja techniczna sprzętu i
oprogramowania
Dobór sprzętu i oprogramowania do
określonych zastosowań
Symbole graficzne podzespołów urządzeń
techniki komputerowej
Filtry przeciwprzepięciowe
Projektowanie i organizacja pracy związane z
przygotowaniem stanowiska komputerowego
Zasady dotyczące zarządzania projektami
Urządzenia peryferyjne
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(wyłącznik różnicowoprądowy)
BHP(7)3. dobrać typy gaśnic do rodzaju pożaru
BHP(8)1. zastosować odzież ochronną podczas pracy z komputerem
BHP(8)2. rozróżnić środki ochrony podczas prac z wykorzystaniem narzędzi i urządzeń
zasilanych energią elektryczną
BHP(8)3. zastosować opaski antystatyczne podczas pracy z podzespołami komputera
BHP(9)1. zastosować zasady bezpieczeństwa i higieny pracy na stanowisku
komputerowym
BHP(9)2. zastosować przepisy prawa dotyczące ochrony przeciwpożarowej i ochrony
środowiska
BHP(9)3. zastosować przepisy prawa dotyczących ochrony środowiska
BHP(10)1. określić zasady udzielania pierwszej pomocy poszkodowanemu
porażonemu prądem elektrycznym
BHP(10)2. określić zasady udzielania pierwszej pomocy przy poparzeniach
PKZ(E.b)(1)1. rozpoznać podzespoły urządzeń techniki komputerowej na podstawie
symboli graficznych
PKZ(E.b)(1)2. określić funkcje podzespołów urządzeń techniki komputerowej na
podstawie schematów blokowych
PKZ(E.b)(2)1. dobrać elementy zestawu komputerowego do indywidualnych potrzeb
użytkownika na podstawie parametrów
PKZ(E.b)(2)2. skonfigurować systemy komputerowe do określonych zastosowań
PKZ(E.b)(4)1. zastosować filtry przeciwprzepięciowe
PKZ(E.b)(5)3. scharakteryzować parametry katalogowe podzespołów
PKZ(E.b)(5)8. zinterpretować parametry katalogowe urządzeń techniki komputerowej
PKZ(E.b)(6)1. zastosować pojęcia, określenia i nazwy charakteryzujące informatyczne
systemy komputerowe
PKZ(E.b)(6)2. rozróżnić sformułowania specjalistyczne zawarte w dokumentacji
technicznej informatycznych systemów komputerowych
PKZ(E.b)(11)1. skorzystać z elektronicznej dokumentacji sprzętu i oprogramowania
PKZ(E.b)(11)2. pozyskać informacje na stronach internetowychi forach branżowych
PKZ(E.b)(13)3. dobrać oprogramowanie do określonego typu zadania
PKZ(E.b)(12)1. zidentyfikować etapy projektowania i
organizacji pracy związanej z przygotowaniem stanowiska komputerowego;
PKZ(E.b)(12)2. zorganizować pracę podczas realizacji projektu związanego z
przygotowaniem stanowiska komputerowego;

P
P

B
C

P

B

P

C

P

C

P

C

P

C

P

A

P

A

P

B

P

A

P

B

P
P
P
P

C
C
B
D

P

C

P

B

P
P
P

C
C
B

P

B

PP

D
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PKZ(E.b)(12)3. zastosować zasady dotyczące zarządzania projektami podczas prac
P
C
związanych z przygotowaniem stanowiska komputerowego;
E.11.4(1)1. dobrać podzespoły jednostki centralnej do określonych zastosowań
P
B
E.11.4(1)2. dobrać urządzenia peryferyjne do określonych zastosowań
P
B
Planowane zadania
Omów podstawowe podzespoły zestawu komputerowego. Zaproponuj konfigurację sprzętową komputera oraz urządzenia wspomagające dla użytkownika z niepełnosprawnością
wzrokową, którego praca polega na wprowadzaniu danych do aplikacji bazodanowej.
Warunki osiągania efektów kształcenia w tym środki dydaktyczne, metody, formy organizacyjne
Zajęcia z działu programowego „Systemy komputerowe” powinny odbywać się w laboratorium komputerowym.
Środki dydaktyczne
Stanowiska komputerowe (jedno stanowisko dla jednego ucznia) system operacyjny, pakiet programów biurowych, program udźwiękowiający, program powiększającoudźwiękowiający, syntezator mowy, urządzenie pamięci USB, sieciową monochromatyczną drukarkę laserową; wielofunkcyjne urządzenie laserowe spełniające rolę drukarki
kolorowej, skanera i kopiarki; zasilacz awaryjny UPS; dysk twardy przenośny; dysk sieciowy.
Wszystkie stanowiska komputerowe laboratorium komputerowego powinny być podłączone do sieci lokalnej z dostępem do Internetu.
Materiały dydaktyczne dotyczące przepisów BHP, ppoż., ochrony środowiska, ergonomii, zasad udzielania pierwszej pomocy, oraz dokumentacja techniczna sprzętu i
oprogramowania.
Zalecane metody dydaktyczne
Metody podające - pogadanka, opis oraz praktyczne - pokaz, ćwiczenia z dokumentacją.
Formy organizacyjne
Zajęcia powinny odbywać się w grupach maksymalnie 9-osobowych. Uczniowie powinni wykonywać zadania i ćwiczenia indywidualnie lub w zespołach 2-4 osobowych.
Propozycje kryteriów oceny i metod sprawdzania efektów kształcenia
Sprawdzanie i ocenianie osiągnięć powinno odbywać się systematycznie podczas realizacji programu. Podstawowym kryterium oceniania osiągnięć edukacyjnych jest poziom
osiągnięcia przez uczniów uszczegółowionych efektów kształcenia, znajomości przepisów BHP, ppoż., ochrony środowiska, ergonomii, zasad udzielania pierwszej pomocy a zwłaszcza
znajomości budowy komputera, funkcji podzespołów oraz umiejętności interpretowania parametrów katalogowych. Metodami sprawdzania efektów kształcenia powinny być:
sprawdziany pisemne i odpowiedzi ustne.
Formy indywidualizacji pracy uczniów
Komputery powinny być wyposażone w oprogramowanie wspomagające, odpowiednie do rodzaju dysfunkcji wzroku uczniów. Nauczyciele przygotowujący materiały dydaktyczne
dotyczące powinni mieć na uwadze konieczność przygotowania ich w formie brajlowskiej, w powiększonym druku lub w formie plików dźwiękowych.
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Uczeń po zrealizowaniu zajęć potrafi:

PKZ(E.b)(3)1. skorzystać z aplikacji wbudowanych
PKZ(E.b)(3)2. dobrać oprogramowanie użytkowe do realizacji określonych zadań
PKZ(E.b)(3)3. dobrać oprogramowanie narzędziowe do realizacji określonych zadań
PKZ(E.b)(4)2. zastosować oprogramowanie antywirusowe i antymalware
PKZ(E.b)(4)3. skonfigurować automatyczne aktualizacje systemu
PKZ(E.b)(4)11. utworzyć kopie zapasowe
PKZ(E.b)(7)1. określić podstawowe funkcje systemu operacyjnego (zarządzanie sprzętem,
oprogramowaniem, danymi, interakcja z użytkownikiem)
PKZ(E.b)(7)2. określić usługi lokalne i sieciowe systemu
PKZ(E.b)(7)3. określić role serwera w sieci
PKZ(E.b)(11)3. skorzystać z wbudowanej pomocy systemu operacyjnego
PKZ(E.b)(13)2. skorzystać z narzędzi w systemie operacyjnym
E.11.4(3)1. zidentyfikować typy partycji i woluminów
E.11.4(3)2. określić procesy partycjonowania i formatowania dysku
E.11.4(3)3. scharakteryzować systemy plików
E.11.4(3)4. dobrać systemy plików do określonych zastosowań
E.11.4(5)1. zidentyfikować konta i grupy użytkowników
E.11.4(5)2. określić prawa użytkowników w systemie
E.11.4(5)3. określić uprawnienia NTFS
E.11.4(5)4. scharakteryzować kompresję, szyfrowanie i przydziały dyskowe
E.11.4(5)5. określić zasady udostępniania i ochrony zasobów sieciowych
E.11.4(2)1. skorzystać z pomocy wbudowanej wiersza poleceń
E.11.4(2)2. zastosować polecenia wiersza poleceń
E.11.4(2)3. zidentyfikować polecenia dotyczące katalogów i plików
E.11.4(2)4. uruchomić, wstrzymać, wznowić i przerwać działanie programów wsadowych

Kategoria taksonomiczna

3.2. Zarządzanie systemem operacyjnym
Uszczegółowione efekty kształcenia

Poziom wymagań
programowych (P lub PP)

Doskonalenie podstaw programowych kluczem do modernizacji kształcenia zawodowego

P
P
P
P
P
P

C
B
B
C
C
C

P

A

P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
PP
P
P
P
P
P

A
A
C
C
B
A
B
B
B
A
A
B
A
C
C
B
C

Materiał kształcenia





















Podstawowe funkcje systemu operacyjnego
Usługi systemowe
Role serwera
Pomoc wbudowana systemu operacyjnego
Aplikacje i narzędzia wbudowane
Oprogramowanie narzędziowe
Ochrona przed utratą danych
Profilaktyka antywirusowa
Budowa dysku twardego
Proces formatowania dysku
Systemy plików
Konta i grupy użytkowników
Prawa użytkownika w systemie
Uprawnienia do zasobów
Zarządzanie danymi na woluminach NTFS
Udostępnianie i ochrona zasobów
sieciowych
Praca w tekstowym interfejsie użytkownika
Polecenia wiersza poleceń
Skrypty
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E.11.4(2)5. zastosować parametry, instrukcje warunkowe i pętle w skryptach
P
C
E.11.4(2)6. skorzystać z systemowych i lokalnych zmiennych środowiskowych
P
C
E.11.4(2)7. zidentyfikować i zamykać procesy
P
B
E.11.4(2)8. zastosować polecenia dotyczące sieci
P
C
E.11.4(2)12. napisać proste programy wsadowe
P
C
Planowane zadania
Do komputera przyłączono drugi fizyczny dysk twardy. Napisz skrypt który utworzy na całym tym dysku partycję podstawową, sformatuje ją na system plików NTFS i założy na niej
folder o nazwie Dane. Następnie utworzy konto użytkownika o nazwie user1, dołączy go do grupy PowerUsers, i ustawi określone uprawnienia NTFS do folderu Dane.
Warunki osiągania efektów kształcenia w tym środki dydaktyczne, metody, formy organizacyjne
Zajęcia z działu programowego „Zarządzanie systemem operacyjnym” powinny odbywać się w laboratorium komputerowym.
Środki dydaktyczne
Komputer-serwer z oprogramowaniem i monitorem; stanowiska komputerowe (jedno stanowisko dla jednego ucznia), system operacyjny, pakiet programów biurowych
oprogramowanie do partycjonowania dysków, oprogramowanie do tworzenia obrazów dysków, urządzenie pamięci USB, dysk twardy przenośny; dysk sieciowy;
Wszystkie stanowiska komputerowe laboratorium komputerowego powinny być podłączone do sieci lokalnej z dostępem do Internetu.
Zalecane metody dydaktyczne
Metody podające - pogadanka, opis oraz praktyczne - pokaz, ćwiczenia, metoda projektu.
Formy organizacyjne
Zajęcia powinny odbywać się w grupach maksymalnie 9-osobowych. Uczniowie powinni wykonywać zadania i ćwiczenia indywidualnie lub w zespołach 2-4 osobowych.
Propozycje kryteriów oceny i metod sprawdzania efektów kształcenia
Sprawdzanie i ocenianie osiągnięć powinno odbywać się systematycznie podczas realizacji programu. Podstawowym kryterium oceniania osiągnięć edukacyjnych jest poziom
osiągnięcia przez uczniów uszczegółowionych efektów kształcenia. Metodami sprawdzania efektów kształcenia powinny być: odpowiedzi ustne, sprawdziany pisemne, realizacja
projektu (pisanie skryptów).
Formy indywidualizacji pracy uczniów
Komputery powinny być wyposażone w oprogramowanie wspomagające, odpowiednie do rodzaju dysfunkcji wzroku uczniów. Nauczyciele przygotowujący materiały dydaktyczne
powinni mieć na uwadze konieczność przygotowania ich w formie brajlowskiej, w powiększonym druku lub w formie plików dźwiękowych.
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Uczeń po zrealizowaniu zajęć potrafi:

PKZ(E.b)(8)1. zidentyfikować topologie, technologie i urządzenia sieciowe
PKZ(E.b)(8)2. scharakteryzować zasady komunikacji w sieci
PKZ(E.b)(9)1. określić funkcje interfejsów sieciowych
PKZ(E.b)(9)2. scharakteryzować okablowanie sieciowe i urządzenia komunikacji
bezprzewodowej
PKZ(E.b)(9)3. zidentyfikować urządzenia do rozbudowy sieci (wzmacniaki, koncentratory,
mosty, przełączniki, bramy, routery, urządzenia dostępowe)
E.11.4(6)1. rozpoznać topologie lokalnych sieci komputerowych
E.11.4(6)2. zidentyfikować technologie sieciowe w tym Ethernet
E.11.4(6)3. scharakteryzować protokoły stosowane w komunikacji sieciowej
E.11.4(6)4. scharakteryzować metody i urządzenia komunikacji bezprzewodowej

Kategoria taksonomiczna

3.3. Sieci komputerowe
Uszczegółowione efekty kształcenia

Poziom wymagań
programowych (P lub PP)

Doskonalenie podstaw programowych kluczem do modernizacji kształcenia zawodowego

P
P
P

B
B
A

P

B

P

B

P
P
P

B
B
B

P

B

Materiał kształcenia














Typy i zakresy sieci
Topologie sieci lokalnych
Technologie sieciowe
Okablowanie sieciowe
Metody komunikacji bezprzewodowej
Funkcje interfejsów sieciowych
Urządzenia do rozbudowy sieci
Zasady komunikacji w sieci
Protokoły sieciowe
Warstwy modelu ISO/OSI
Stos protokołów TCP/IP
Sieci bezprzewodowe

Planowane zadania
Omów proces rozwiązywania adresów fizycznych MAC za pomocą protokołu ARP oraz proces DNS rozwiązywania nazw na adresy IP. Określ na których warstwach modelu ISO/OSI
funkcjonują te protokoły i przez jakie urządzenia sieciowe są wykorzystywane.
Warunki osiągania efektów kształcenia w tym środki dydaktyczne, metody, formy organizacyjne
Zajęcia z działu programowego „Sieci komputerowe” powinny odbywać się w laboratorium komputerowym.
Środki dydaktyczne
Komputer-serwer z oprogramowaniem i monitorem; stanowiska komputerowe (jedno stanowisko dla jednego ucznia), system operacyjny, pakiet programów biurowych, urządzenie
pamięci USB, router, sieciową monochromatyczną drukarkę laserową, dysk sieciowy; switch.
Wszystkie stanowiska komputerowe laboratorium komputerowego powinny być podłączone do sieci lokalnej z dostępem do Internetu.
Zalecane metody dydaktyczne
Metody podające - pogadanka, opis oraz praktyczne - pokaz, ćwiczenia, metoda projektu.
Formy organizacyjne
Zajęcia powinny odbywać się w grupach maksymalnie 9-osobowych. Uczniowie powinni wykonywać zadania i ćwiczenia indywidualnie lub w zespołach 2-4 osobowych.
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Propozycje kryteriów oceny i metod sprawdzania efektów kształcenia
Sprawdzanie i ocenianie osiągnięć powinno odbywać się systematycznie podczas realizacji programu. Podstawowym kryterium oceniania osiągnięć edukacyjnych jest poziom
osiągnięcia przez uczniów uszczegółowionych efektów kształcenia. Metodami sprawdzania efektów kształcenia powinny być: odpowiedzi ustne, sprawdziany pisemne, realizacja
projektu.
Formy indywidualizacji pracy uczniów
Komputery powinny być wyposażone w oprogramowanie wspomagające, odpowiednie do rodzaju dysfunkcji wzroku uczniów. Nauczyciele przygotowujący materiały dydaktyczne
dotyczące powinni mieć na uwadze konieczność przygotowania ich w formie brajlowskiej, w powiększonym druku lub w formie plików dźwiękowych.
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4.

Technologie brajlowskie

Poziom wymagań
programowych (P lub PP)

4.1. Pismo Braille’a i urządzenia brajlowskie
Uszczegółowione efekty kształcenia
Uczeń po zrealizowaniu zajęć potrafi:

Kategoria taksonomiczna

4.1. Pismo Braille’a i urządzenia brajlowskie
4.2. Druk wypukły
Materiał kształcenia

PKZ(E.b)(11)2. pozyskać informacje na stronach internetowych i forach branżowych
P
C
 Alfabet Braille’a
PKZ(E.b)(11)4. pozyskać informację z instrukcji w wersji elektronicznej
P
C
 Podstawy zapisu brajlowskiego
PKZ(E.b)(11)5. pozyskać informację nt. urządzeń brajlowskich na stronach internetowych
 Czcionka brajlowska
P
C
producentów
 Notatniki brajlowskie
E.11.1(7)1. zastosować pismo punktowe Braille’a
P
C
 Klawiatura brajlowska
E.11.1(7)2. odczytać dokumenty zapisane brajlem
P
C
 Ośmiopunkt brajlowski, rola punktów
E.11.1(7)3. określić znaczenie znaków klucza (np. znaku liczbowego)
P
B
dodatkowych
E.11.1(7)4. zapisać liczby w brajlu
P
C
 Opcje mowy notatnika
E.11.1(8)1. posłużyć się monitorem brajlowskim w edytorze tekstu
P
C
 Wymiana danych między notatnikiem i
komputerem oraz urządzeniami pamięci
E.11.1(8)3. posłużyć się monitorem brajlowskim w arkuszu kalkulacyjnym
P
C
 Dodatkowe funkcje notatnika: terminarz,
E.11.1(8)6. zinterpretować symbole brajlowskie, właściwe dla danego programu sterującego
P
B
kalendarz, kontakty
monitorem brajlowskim (np. w ramach dodatkowych punktów 8-punktu brajlowskiego)
 Brajlowskie monitory tekstowe i graficzne
E.11.1(9)1. rozpoznać rodzaje notatników brajlowskich
P
B
 Nawigacja po dokumencie za pomocą
E.11.1(9)2. określić zastosowania notatników brajlowskich
P
B
przycisków monitora brajlowskiego
E.11.1(9)3. wprowadzić tekst do notatnika
P
C
 Podgląd monitora brajlowskiego na ekranie.
E.11.1(9)4. zapisać, eksportować i importować plik tekstowy
P
C
Planowane zadania
Objaśnij znaczenie siódmego i ósmego punktu na monitorze brajlowskim. Odczytaj tekst z monitora. Dokonaj poprawek w tekście, posługując się monitorem brajlowskim (bez dźwięku).
Warunki osiągania efektów kształcenia w tym środki dydaktyczne, metody, formy organizacyjne
Zajęcia z działu programowego „Pismo Braille’a i urządzenia brajlowskie” powinny się odbywać w pracowni tyfloinformatycznej.
Środki dydaktyczne
Do prowadzenia zajęć niezbędne będą zestawy komputerowe (jedno stanowisko dla jednego ucznia), wyposażone w 40-znakowe monitory i notatniki brajlowskie (monitor i notatnik
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Uczeń po zrealizowaniu zajęć potrafi:

PKZ(E.b)(3)4. dobrać oprogramowanie do przetwarzania tekstu i tabel
PKZ(E.b)(3)5. dobrać oprogramowanie do zarządzania plikami
PKZ(E.b)(11)6. skorzystać z wbudowanego modułu pomocy edytorów brajlowskich
E.11.1(10)1. określić zasady układu tekstu dokumentów brajlowskich
E.11.1(10)2. określić zasady wprowadzania ramek i tabel do tekstu brajlowskiego
E.11.1(10)3. zastosować zasady tworzenia grafiki wypukłej
E.11.1(10)4. określić zasady numerowania stron brajlowskich i źródłowych

Kategoria taksonomiczna

4.2. Druk wypukły
Uszczegółowione efekty kształcenia

Poziom wymagań
programowych (P lub PP)

może zastąpić jedno urządzenie, jeśli spełnia ono obie te funkcje) oraz dostęp do Internetu, zestawy ćwiczeń dla uczniów.
Zalecane metody dydaktyczne
W odniesieniu do nauki pisma punktowego Braille’a należy zastosować metody podające (pogadanka, opis) oraz praktyczne (pokaz, ćwiczenia) z uwzględnieniem różnic w brajlu 6punktowym i 8-punktowym (komputerowym). Przy posługiwaniu się notatnikami i monitorami brajlowskimi dominujące powinny być metody praktyczne (ćwiczenia przedmiotowe).
Metody praktyczne powinny obejmować zarówno odczyt brajla, jak i wprowadzanie znaków klawiaturą brajlowską (6-klawiszową).
Formy organizacyjne
Zajęcia powinny odbywać się w grupach maksymalnie 9-osobowych. Uczniowie wykonują zadania i ćwiczenia indywidualnie.
Propozycje kryteriów oceny i metod sprawdzania efektów kształcenia
Sprawdzanie i ocenianie osiągnięć powinno odbywać się systematycznie podczas realizacji programu. Podstawowym kryterium oceniania osiągnięć edukacyjnych jest poziom
osiągnięcia przez uczniów uszczegółowionych efektów kształcenia, zwłaszcza znajomości brajla i zasad notacji brajlowskiej. Metodami sprawdzania efektów kształcenia powinny być:
sprawdziany pisemne (dotyczy zwłaszcza pisma Braille’a), odpowiedzi ustne (notacja brajlowska, rodzaje i zastosowania notatników brajlowskich), zadania praktyczne (głównie w
odniesieniu do obsługi notatników i monitorów brajlowskich).
Formy indywidualizacji pracy uczniów
Komputery powinny być wyposażone w oprogramowanie wspomagające, odpowiednie do rodzaju dysfunkcji wzroku uczniów. Nauczyciele przygotowujący materiały dydaktyczne
powinni mieć na uwadze konieczność przygotowania ich w formie brajlowskiej, w powiększonym druku lub w formie plików dźwiękowych. Należy wziąć pod uwagę, że z pismem
Braille’a uczniowie słabowidzący stykają się po raz pierwszy, podczas gdy dla uczniów niewidomych jest ono codzienną techniką pisania, co wymaga od nauczyciela umiejętnego
wyrównywania różnic. Dla uczniów słabowidzących należy przygotować czarnodrukowe wydruki brajla (znakami brajla), zwiększoną czcionką.

P
P
P
P
P
P
P

B
B
C
A
A
C
A

Materiał kształcenia







Oprogramowanie do przygotowania wydruku
brajlowskiego
Ustawienia wydruku
Pliki reguł konwersji tekstu na pismo Braille’a
Zasady tworzenia i adaptacji grafiki wypukłej
Zasady przygotowywania tabel do wydruku
brajlowskiego
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E.11.1(11)1. przekonwertować (przekształcić) tekst czarnodrukowy na tekst brajlowski
P
C
 Zasady tworzenia publikacji brajlowskich
E.11.1(11)2. określić parametry wydruku tekstu brajlowskiego
P
A
 Drukarki brajlowskie tekstowe i graficzne
E.11.1(11)3. edytować tekst brajlowski (np. wprowadzić poprawki)
P
C
 Wygrzewarki do uwypuklania grafiki
E.11.1(11)4. wydrukować tekst brajlowski do korekty na drukarce czarnodrukowej (znakami
 Rodzaje grafiki wypukłej
P
C
brajla)
 Podkładki dotykowe z oprogramowaniem do
E.11.1(12)1. obsłużyć graficzne drukarki brajlowskie
P
C
udźwiękowienia rysunków wypukłych.
E.11.1(12)2. obsłużyć tekstowe drukarki brajlowskie
P
C
E.11.1(12)3. dobrać drukarki do określonych typów wydruków
P
B
Planowane zadania
Przygotuj tekst z przypisami do wydruku w brajlu. Wprowadź do dokumentu brajlowskiej numery stron źródłowych (z dokumentu oryginalnego). Wydrukuj dokument brajlowski
dwustronnie.
Warunki osiągania efektów kształcenia w tym środki dydaktyczne, metody, formy organizacyjne
Zajęcia z działu programowego „Druk wypukły” powinny się odbywać w pracowni tyfloinformatycznej.
Środki dydaktyczne
Do prowadzenia zajęć niezbędne będą zestawy komputerowe (jedno stanowisko dla jednego ucznia), wyposażone w skaner, pakiet biurowy, program OCR, oprogramowanie do
przygotowania wydruku brajlowskiego, sieciową monochromatyczną drukarkę laserową, drukarkę brajlowską tekstową, drukarkę brajlowską graficzną oraz dostęp do Internetu.
Zalecane metody dydaktyczne
Metody podające (pogadanka, opis) powinny dominować w części dotyczącej zasad tworzenia tyflografiki i składu tekstu brajlowskiego.
W zakresie przygotowywania wydruków i drukowania należy posłużyć się przede wszystkim metodami praktycznymi (pokaz, ćwiczenia przedmiotowe, metoda projektów). W sytuacjach
problemowych, związanych np. z tyflografiką wskazane jest zastosowanie metody problemowej (np. aktywizującej), z uwagi na rozbudowany aspekt merytoryczny tworzenia grafiki
wypukłej.
Formy organizacyjne
Zajęcia powinny odbywać się w grupach maksymalnie 9-osobowych. Uczniowie wykonują zadania i ćwiczenia indywidualnie lub w zespołach. W przypadku zadań związanych z
tyflografiką w skład każdego zespołu powinni wchodzić zarówno uczniowie słabowidzący (wykonując etapy wymagające użycia wzroku), jak i uczniowie niewidomi (testujący wykonane
wydruki dotykowo).
Propozycje kryteriów oceny i metod sprawdzania efektów kształcenia
Sprawdzanie i ocenianie osiągnięć powinno odbywać się systematycznie podczas realizacji programu. Podstawowym kryterium oceniania osiągnięć edukacyjnych jest poziom
osiągnięcia przez uczniów uszczegółowionych efektów kształcenia, ze szczególnym uwzględnieniem dokładności wykonywanych prac, otwartości w podchodzeniu do problemów.
Metodami sprawdzania efektów kształcenia powinny być: odpowiedzi ustne (zasady adaptacji do wersji brajlowskiej), zadania praktyczne (przygotowanie do druku i wydruki), realizacja
projektu (ocena na podstawie dokumentacji lub finalnego efektu, woluminu).
Formy indywidualizacji pracy uczniów
Komputery powinny być wyposażone w oprogramowanie wspomagające, odpowiednie do rodzaju dysfunkcji wzroku uczniów. Nauczyciele przygotowujący materiały dydaktyczne
powinni mieć na uwadze konieczność przygotowania ich w formie brajlowskiej, w powiększonym druku lub w formie plików dźwiękowych. Biorąc pod uwagę różnice w potrzebach i
możliwościach uczniów niewidomych oraz słabowidzących należy przydzielić im odmienne role w odniesieniu do grafiki wypukłej: uczniowie słabowidzący powinni być twórcami
tyflografik, a uczniowie niewidomi powinni oceniać funkcjonalność i czytelność rysunków.
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5.

Urządzenia mówiące

Poziom wymagań
programowych (P lub PP)

5.1. Zamiana tekstu na mowę
Uszczegółowione efekty kształcenia
Uczeń po zrealizowaniu zajęć potrafi:

Kategoria taksonomiczna

5.1. Zamiana tekstu na mowę
5.2. Książki mówione i udźwiękowione urządzenia codziennego użytku
Materiał kształcenia

PKZ(E.b)(3)4. dobrać oprogramowanie do przetwarzania tekstu i tabel
P
B
 Rodzaje skanerów
PKZ(E.b)(3)5. dobrać oprogramowanie do zarządzania plikami
P
B
 Parametry skanowania
PKZ(E.b)(3)6. dobrać oprogramowanie do konwertowania formatów plików dźwiękowych
P
B
 Obsługa skanera
E.11.3(1)1. określić funkcje programów do optycznego rozpoznawania znaków
P
A
 Programy do optycznego rozpoznawania tekstu
E.11.3(1)2. zeskanować dokumenty tekstowe
P
C
 Analiza układu rozpoznanych stron
E.11.3(1)3. dobrać parametry skanowania (tryb, rozdzielczość) do rodzajów dokumentu
P
B
 Parametry eksportu do aplikacji zewnętrznej
E.11.3(1)4. rozpoznać dokumenty programem OCR
P
C
 Urządzenia wielofunkcyjne
E.11.3(1)5. zmienić język rozpoznawania
P
C
 Formaty plików dźwiękowych
E.11.3(2)1. wymienić funkcje edytorów dźwięku
P
A
 Zapis i obróbka dźwięku
E.11.3(2)2. ustalić parametry zapisu dźwięku (np. poziom, próbkowanie)
P
C
 Filtry i efekty dźwiękowe
E.11.3(2)3. nagrać pliki dźwiękowe
P
C
 Edytory dźwięku
E.11.3(2)4. edytować pliki dźwiękowe
P
C
 Oprogramowanie do konwersji tekstu na mowę
E.11.3(5)1. wymienić funkcje programów do przetwarzania plików tekstowych na pliki
 Tryby czytania
P
B
dźwiękowe
 Regulacja mowy urządzenia lektorskiego
E.11.3(5)2. utworzyć pliki mp3 z notatek w formacie tekstowym
P
C
 Funkcja zapisywania tekstu do pliku
E.11.3(7)1. określić funkcje i działanie urządzeń lektorskich
P
B
 Eksport plików do zewnętrznych urządzeń
E.11.3(7)2. zapisać rozpoznany tekst w pliku
P
C
pamięci.
E.11.3(7)3. odtworzyć rozpoznany tekst
P
C
Planowane zadania
Rozpoznaj dokument drukowany za pomocą programu OCR i przetwórz na plik mp3. Nagraj wywiad z kolegą i dokonaj podstawowej obróbki materiału dźwiękowego. Za pomocą
urządzenia lektorskiego zamień tekst drukowany na plik w formacie txt.
Warunki osiągania efektów kształcenia w tym środki dydaktyczne, metody, formy organizacyjne
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5.1. Zamiana tekstu na mowę
Zajęcia z działu programowego „Zamiana tekstu na mowę” powinny się odbywać w pracowni tyfloinformatycznej.
Środki dydaktyczne
Do prowadzenia zajęć niezbędne będą zestawy komputerowe (jedno stanowisko dla jednego ucznia), wyposażone w pakiet biurowy, program OCR, program do przetwarzania plików
tekstowych na pliki dźwiękowe, edytor dźwięku, urządzenie lektorskie oraz dostęp do Internetu.
Zalecane metody dydaktyczne
W niniejszym dziale dominujące powinny być metody praktyczne (pokaz, ćwiczenia, ćwiczenia przedmiotowe, metoda projektów). Po opanowaniu podstawowych umiejętności
praktycznych, związanych z zamianą tekstu drukowanego na postać elektroniczną, a później na dźwiękową, uczniowie mogą zdobywać doświadczenia przy realizacji długofalowych
projektów (np. przetwarzanie wielostronicowych woluminów).
Formy organizacyjne
Zajęcia powinny odbywać się w grupach maksymalnie 9-osobowych. Uczniowie wykonują zadania i ćwiczenia indywidualnie.
Propozycje kryteriów oceny i metod sprawdzania efektów kształcenia
Sprawdzanie i ocenianie osiągnięć powinno odbywać się systematycznie podczas realizacji programu. Podstawowym kryterium oceniania osiągnięć edukacyjnych jest poziom osiągnięcia
przez uczniów uszczegółowionych efektów kształcenia, ze szczególnym uwzględnieniem dokładności i poprawności wykonywanych czynności. Metodami sprawdzania efektów kształcenia
powinny być: odpowiedzi ustne (formaty plików, skanowanie a rozpoznawanie itd.), zadania praktyczne (OCR, konwersja plików tekstowych na dźwiękowe, obsługa urządzenia
lektorskiego).
Formy indywidualizacji pracy uczniów
Komputery powinny być wyposażone w oprogramowanie wspomagające, odpowiednie do rodzaju dysfunkcji wzroku uczniów. Nauczyciele przygotowujący materiały dydaktyczne powinni
mieć na uwadze konieczność przygotowania ich w formie brajlowskiej, w powiększonym druku lub w formie plików dźwiękowych. Uczniom niewidomym należy poświęcić więcej czasu przy
wdrażaniu ich do samodzielnej manualnej obsługi skanera.
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Poziom wymagań
programowych (P lub PP)

5.2. Książki mówione i udźwiękowione urządzenia codziennego użytku
Uszczegółowione efekty kształcenia
Uczeń po zrealizowaniu zajęć potrafi:

Kategoria taksonomiczna

Doskonalenie podstaw programowych kluczem do modernizacji kształcenia zawodowego
Materiał kształcenia

PKZ(E.b)(11)4. pozyskać informację z instrukcji w wersji elektronicznej
P
C
 Urządzenia do odtwarzania książek mówionych
PKZ(E.b)(11)7. skorzystać z wbudowanego modułu pomocy urządzeń mówiących
P
C
 Standardy książek mówionych
PKZ(E.b)(11)8. pozyskać informacje nt. urządzeń mówiących na forum branżowym
P
C
 Odsłuchiwanie, tworzenie i edycja książek
PKZ(E.b)(11)9. pozyskać informację nt. urządzeń mówiących na stronach internetowych
mówionych
P
C
producentów
 Urządzenia do tworzenia książek mówionych
E.11.3(3)1. rozpoznać formaty audiobooków
P
B
 Oprogramowanie do tworzenia książek
mówionych
E.11.3(3)2. dobrać audiobooki wg formatu do odtwarzaczy
P
B
 Nawigacja po książkach mówionych
E.11.3(3)3. dobrać formaty audiobooków do indywidualnych potrzeb użytkownika
P
B
 Biblioteki książek mówionych
E.11.3(4)1. rozpoznać rodzaje urządzeń do odtwarzania książek mówionych
P
B
 Tester kolorów
E.11.3(4)2. nawigować po tekście książki mówionej (po tytułach, nagłówkach, stronach,
P
C
frazach itp.)
 Dźwiękowy detektor światła
E.11.3(4)3. uruchomić, zatrzymać i przerwać odtwarzanie książek mówionych
P
C
 Udźwiękowione urządzenia medyczne:
termometry, ciśnieniomierze, glukometry
E.11.3(4)4. wstawić zakładki
P
C
 Udźwiękowione wagi, taśmy miernicze,
E.11.3(6)1. określić funkcje urządzeń do tworzenia książek mówionych
P
A
kroplomierze, zegarki, kalkulatory, dyktafony.
E.11.3(6)2. utworzyć książki w formacie DAISY
P
C
E.11.3(6)3. nagrać mowę lektora
P
C
E.11.3(6)4. utworzyć strukturę książki (podział na tytuły, nagłówki, rozdziały, frazy)
P
C
E.11.3(8)1. obsłużyć udźwiękowione urządzenia medyczne (ciśnieniomierz, glukometr)
P
C
E.11.3(8)2. określić zastosowanie testera kolorów
P
A
E.11.3(8)3. obsłużyć tester kolorów
P
C
E.11.3(8)4. określić zastosowanie dźwiękowego detektora światła
P
A
E.11.3(8)5. obsłużyć dźwiękowy detektor światła
P
C
Planowane zadania
Odszukaj w książce mówionej (audiobooku) zadaną frazę i wstaw zakładkę. Utwórz za pomocą urządzenia PlexTalk dźwiękowy regulamin pracowni komputerowej. Wykorzystaj detektor
światła do określenia zapisanej strony kartki papieru.
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Warunki osiągania efektów kształcenia w tym środki dydaktyczne, metody, formy organizacyjne
Zajęcia z działu programowego „Książki mówione i udźwiękowione urządzenia codziennego użytku” powinny się odbywać w pracowni tyfloinformatycznej.
Środki dydaktyczne
Do prowadzenia zajęć niezbędne będą zestawy komputerowe (jedno stanowisko dla jednego ucznia), wyposażone w program do tworzenia książek mówionych oraz dostęp do Internetu. W
pracowni powinny znajdować się urządzenia do odtwarzania książek mówionych; urządzenie do tworzenia i odtwarzania książek mówionych udźwiękowione urządzenia elektroniczne:
czytniki kolorów, dyktafony cyfrowe.
Zalecane metody dydaktyczne
Przy omawianiu zagadnień związanych z udźwiękowionymi urządzeniami codziennego użytku warto zastosować metody podające (pogadanka, opowiadanie) oraz problemowe
(aktywizujące, np. dyskusja dydaktyczna). W odniesieniu do książek mówionych dominujące powinny być metody praktyczne (pokaz, ćwiczenia, ćwiczenia przedmiotowe, metoda
projektów), pozwalające na stworzenie własnych audiobooków, co umożliwi dokładne poznanie wszystkich zagadnień z tego działu.
Formy organizacyjne
Zajęcia powinny odbywać się w grupach maksymalnie 9-osobowych. Uczniowie wykonują zadania i ćwiczenia indywidualnie lub w zespołach. W przypadku zadań związanych z
nagrywaniem mowy w skład każdego zespołu powinni wchodzić uczniowie o dobrej dykcji i umiejętności interpretacji tekstu.
Propozycje kryteriów oceny i metod sprawdzania efektów kształcenia
Sprawdzanie i ocenianie osiągnięć powinno odbywać się systematycznie podczas realizacji programu. Podstawowym kryterium oceniania osiągnięć edukacyjnych jest poziom osiągnięcia
przez uczniów uszczegółowionych efektów kształcenia. Metodami sprawdzania efektów kształcenia powinny być: sprawdziany pisemne lub odpowiedzi ustne (rola udźwiękowionych
urządzeń elektronicznych), zadania praktyczne (tworzenie audiobooków), realizacja projektu (ocena na podstawie dokumentacji lub gotowego audiobooka).
Formy indywidualizacji pracy uczniów
Komputery powinny być wyposażone w oprogramowanie wspomagające, odpowiednie do rodzaju dysfunkcji wzroku uczniów. Nauczyciele przygotowujący materiały dydaktyczne powinni
mieć na uwadze konieczność przygotowania ich w formie brajlowskiej, w powiększonym druku lub w formie plików dźwiękowych.
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6.

Oprogramowanie udźwiękowiające

Uczeń po zrealizowaniu zajęć potrafi:

BHP(8)4. zastosować środki ochrony indywidualnej
BHP(8)5. zastosować środki ochrony zbiorowej podczas wykonywania zadań zawodowych
PKZ(E.b)(11)4. pozyskać informację z instrukcji w wersji elektronicznej
PKZ(E.b)(11)10. skorzystać z wbudowanego modułu pomocy programów udźwiękowiających
PKZ(E.b)(11)11. pozyskać informacje nt. oprogramowania udźwiękowiającego na forum
branżowym
E.11.1(1)3. wydać polecenie przy pomocy klawiatury w programie udźwiękowiającym
E.11.1(1)4. wydać polecenie przy pomocy klawiatury w programie użytkowym
E.11.1(1)6. wprowadzić tekst do edytora metodą bezwzrokowego pisania
E.11.1(2)1. posłużyć się systemem operacyjnym bez urządzeń wskazujących
E.11.1(2)3. posłużyć się programami użytkowymi bez urządzeń wskazujących
E.11.1(2)4. pozyskać informacje za pośrednictwem sieci komputerowej bez urządzeń
wskazujących
E.11.1(3)1. określić rolę screenreadera w procesie udźwiękowiania komputera
E.11.1(3)2. określić typy kursorów używanych z programem udźwiękowiającym
E.11.1(3)3. określić sposób regulowania parametrów głosu
E.11.1(4)1. zainstalować programy udźwiękowiające komputer
E.11.1(4)2. dokonać autoryzacji programów udźwiękowiających
E.11.1(4)3. wybrać rodzaj współpracującego syntezatora
E.11.1(4)4. wybrać sposób ogłaszania interpunkcji
E.11.1(4)5. wybrać szybkość i barwę głosu
E.11.1(5)1. dobrać syntezatory mowy do indywidualnych potrzeb użytkownika

Kategoria taksonomiczna

6.1. Udźwiękowienie komputera
Uszczegółowione efekty kształcenia

Poziom wymagań
programowych (P lub PP)

6.1. Udźwiękowienie komputera
6.2. Projektowanie stanowiska komputerowego dla użytkownika niewidomego

P
P
P
P

C
C
C
C

P

C

P
P
P
P
P

C
C
C
C
C

P

C

P
P
P
P
P
P
P
P
P

B
B
B
C
C
B
B
B
B

Materiał kształcenia




















Oprogramowanie udźwiękowiające
Zasada działania screenreadera
Polecenia do czytania elementów ekranu i
dokumentów
Nawigacja po stronach internetowych
Syntezatory sprzętowe i programowe
Parametry mowy
Poziomy oznajmiania
Wybór języka
Rodzaje kursorów programu udźwiękowiającego
Zasady wykorzystania programu
udźwiękowiającego do pracy z oprogramowaniem
użytkowym
Wyjątki w wymowie wyrazów
Zasady definiowania sposobów czytania znaków
Skróty własne użytkownika
Skrypty
Programy udźwiękowiające telefony komórkowe
Udźwiękowienie palmtopów
Udźwiękowienie elementów ekranu i menu oraz
wiadomości tekstowych
Skróty klawiaturowe.
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E.11.1(5)2. zainstalować syntezatory mowy
P
C
E.11.1(5)3. skonfigurować syntezatory mowy
P
C
E.11.1(6)1. określić zasady czytania menu przez screenreadery
P
A
E.11.1(6)2. określić zasady czytania okien dialogowych przez screenreadery
P
A
E.11.1(6)3. określić zasady ogłaszania interpunkcji przez screenreadery
P
A
E.11.1(6)4. określić zasady ogłaszania wielkich liter przez screenreadery
P
A
E.11.1(8)2. posłużyć się technikami pracy z programem udźwiękowiającym w edytorze tekstu
P
C
E.11.1(8)4. posłużyć się technikami pracy z programem udźwiękowiającym w arkuszu
P
C
kalkulacyjnym
E.11.1(8)5. zinterpretować komunikaty dźwiękowe, właściwe dla danego programu
P
C
czytającego ekran (np. „pole kombi”, „lista rozwijane”)
E.11.1(13)1. określić funkcje programów udźwiękowiających telefonu komórkowego
P
B
E.11.1(13)2. określić funkcje programów udźwiękowiających urządzenia przenośne
P
B
E.11.1(13)3. skonfigurować oprogramowanie udźwiękowiające telefonu komórkowego
P
C
E.11.1(13)4. obsłużyć oprogramowanie udźwiękowiające telefonu komórkowego
P
C
Planowane zadania
Zainstaluj program udźwiękowiający. Dobierz syntezator do błyskawicznej nawigacji po ekranie. Sformatuj tekst ogłoszenia w edytorze tekstu posługując się programem udźwiękowiającym
(przy wyłączonym monitorze).
Warunki osiągania efektów kształcenia w tym środki dydaktyczne, metody, formy organizacyjne
Zajęcia z działu programowego „Udźwiękowienie komputera” powinny się odbywać w pracowni tyfloinformatycznej.
Środki dydaktyczne
Do prowadzenia zajęć niezbędne będą zestawy komputerowe (jedno stanowisko dla jednego ucznia), wyposażone w pakiet biurowy, programy udźwiękowiające, syntezatory mowy oraz
dostęp do Internetu. W pracowni powinny znajdować się pliki instalacyjne programów udźwiękawiających, syntezatory sprzętowe, monitory brajlowskie, notatniki brajlowskie, telefony
komórkowe z systemem operacyjnym i oprogramowaniem udźwiękowiającym, zeszyty ćwiczeń dla uczniów..
Zalecane metody dydaktyczne
Dominować powinny metody praktyczne (pokaz, ćwiczenia przedmiotowe). Uczniowie powinni używać oprogramowania udźwiękowiającego wykonując ćwiczenia w programach
użytkowych – np. w edytorze tekstu lub arkuszu kalkulacyjnym. Na styku tych programów pojawiają się sytuacje problemowe, dające okazje do zastosowania metod problemowych
(aktywizujących lub klasycznej metody problemowej). Połączenie tych metod pozwoli uczniom zdobyć praktyczne doświadczenie w obsłudze programów udźwiękowiających, zarówno w
sytuacjach typowych, jak i problemowych.
Formy organizacyjne
Zajęcia powinny odbywać się w grupach maksymalnie 9-osobowych. Uczniowie wykonują zadania i ćwiczenia indywidualnie.
Propozycje kryteriów oceny i metod sprawdzania efektów kształcenia
Sprawdzanie i ocenianie osiągnięć powinno odbywać się systematycznie podczas realizacji programu. Podstawowym kryterium oceniania osiągnięć edukacyjnych jest poziom osiągnięcia
przez uczniów uszczegółowionych efektów kształcenia, ze szczególnym uwzględnieniem znajomości obsługi programów udźwiękowiających (skróty klawiaturowe, oferowane opcje).
Metodami sprawdzania efektów kształcenia powinny być: sprawdziany pisemne lub odpowiedzi ustne (skróty klawiaturowe), zadania praktyczne (wykonywanie prac w programach
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Uczeń po zrealizowaniu zajęć potrafi:

BHP(7)4. zorganizować stanowisko pracy użytkownika niewidomego zgodnie z
obowiązującymi wymaganiami ergonomii
BHP(7)5. zorganizować stanowisko pracy użytkownika niewidomego zgodnie z
obowiązującymi przepisami bezpieczeństwa i higieny pracy
BHP(7)6. zorganizować stanowisko pracy użytkownika niewidomego zgodnie z
obowiązującymi wymaganiami ochrony przeciwpożarowej i ochrony środowiska;
BHP(9)1. zastosować zasady bezpieczeństwa i higieny pracy na stanowisku komputerowym
BHP(9)2. zastosować przepisy prawa dotyczące ochrony przeciwpożarowej i ochrony
środowiska
KPS(1)1. zastosować zasady kultury
KPS(1)2. zastosować zasady etyki zawodowej
KPS(3)1. przewidzieć skutki wydawania poleceń w systemie operacyjnym i programach
użytkowych
KPS(3)2. przewidzieć skutki konfiguracji urządzeń i oprogramowania
KPS(8)1. ponieść odpowiedzialność za podejmowane działania w dziedzinie zabezpieczeń oraz
konfiguracji sprzętu i oprogramowania komputerowego.
KPS(8)2. ponieść odpowiedzialność za podejmowane działania w dziedzinie przetwarzania

Kategoria taksonomiczna

6.2. Projektowanie stanowiska komputerowego dla użytkownika niewidomego
Uszczegółowione efekty kształcenia

Poziom wymagań
programowych (P lub PP)

użytkowych za pomocą udźwiękowienia).
Formy indywidualizacji pracy uczniów
Komputery powinny być wyposażone w oprogramowanie wspomagające, odpowiednie do rodzaju dysfunkcji wzroku uczniów. Nauczyciele przygotowujący materiały dydaktyczne powinni
mieć na uwadze konieczność przygotowania ich w formie brajlowskiej, w powiększonym druku lub w formie plików dźwiękowych. Należy wziąć pod uwagę, że z udźwiękowieniem
komputera uczniowie słabowidzący stykają się po raz pierwszy, podczas gdy dla uczniów niewidomych jest ono codzienną techniką pracy z komputerem, co wymaga od nauczyciela
umiejętnego wyrównywania różnic. Aby skutecznie zrealizować treści związane z udźwiękowieniem komputera, uczniowie słabowidzący powinni pracować przy wyłączonym monitorze,
kontrolując interfejs wyłącznie słuchowo.
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Materiał kształcenia













Organizacja stanowiska pracy
Bezpieczeństwo i higiena pracy
Ochrona przeciwpożarowa
Postawa podczas pracy na stanowisku
komputerowym
Ergonomia pracy
Zasady etyki zawodowej
Odpowiedzialność zawodowa
Planowanie pracy zespołu
Rozwiązania techniczne poprawiające warunki i
jakość pracy
Opcje ułatwień dostępu w systemach
operacyjnych
Podział sprzętu i oprogramowania
wspomagającego ze względu na rodzaj dysfunkcji
wzroku użytkownika komputera
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danych.
OMZ(1)1. zaplanować pracę zespołu w zakresie przetwarzania danych
OMZ(1)2. zaplanować pracę zespołu w zakresie zabezpieczeń oraz konfiguracji sprzętu i
oprogramowania komputerowego.
OMZ(2)1. skompletować zespół do wykonania określonego zadania
OMZ(2)2. przydzielić zadania cząstkowe członkom zespołu
OMZ(3)1. pokierować pracą zespołu w zakresie przetwarzania danych
OMZ(3)2. pokierować pracą zespołu w zakresie zabezpieczeń oraz konfiguracji sprzętu i
oprogramowania komputerowego.
OMZ(4)1. ocenić dokładność wykonanej pracy
OMZ(4)2. ocenić kompletność wykonanej pracy
OMZ(4)3. ocenić estetykę wykonanej pracy
OMZ(5)1. wprowadzić rozwiązania techniczne wpływające na poprawę warunków i jakość
pracy;
OMZ(5)2. wprowadzić rozwiązania organizacyjne wpływające na poprawę warunków i jakość
pracy;
OMZ(6)1. skomunikować się werbalnie ze współpracownikami
OMZ(6)2. skomunikować się ze współpracownikami drogą elektroniczną
PKZ(E.b)(2)3. dobrać elementy zestawu komputerowego do zastosowania z
oprogramowaniem udźwiękowiającym
PKZ(E.b)(2)4. skonfigurować system komputerowy do zastosowania z oprogramowaniem
udźwiękowiającym
PKZ(E.b)(2)5. dobrać rodzaj systemu operacyjnego do rodzaju programu udźwiękowiającego
PKZ(E.b)(2)6. dobrać wersję systemu operacyjnego do wersji programu udźwiękowiającego
PKZ(E.b)(3)5. dobrać oprogramowanie do zarządzania plikami
PKZ(E.b)(3)7. dobrać rodzaj i wersję oprogramowania biurowego do rodzaju i wersji programu
udźwiękowiającego
PKZ(E.b)(3)8. dobrać rodzaj i wersję przeglądarki internetowej do rodzaju i wersji programu
udźwiękowiającego
PKZ(E.b)(4)4. zastosować zabezpieczenia sprzętu komputerowego
PKZ(E.b)(4)5. zastosować zabezpieczenia systemu operacyjnego przed złośliwym
oprogramowaniem
PKZ(E.b)(4)6. zastosować zabezpieczenia systemu operacyjnego przed nieuprawnionym
dostępem
PKZ(E.b)(5)1. rozróżnić parametry procesora w kontekście pracy z oprogramowaniem
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Oprogramowanie biurowe
Oprogramowanie do zarządzania plikami
Przeglądarki internetowe
Kosztorysowanie stanowiska komputerowego
Infolinie producentów sprzętu i oprogramowania
Wbudowana pomoc aplikacji
Fora internetowe, listy i grupy dyskusyjne dla
osób niewidomych i słabowidzących
Dokumentacja techniczna sprzętu i
oprogramowania wspomagającego.

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

38

Doskonalenie podstaw programowych kluczem do modernizacji kształcenia zawodowego
udźwiękowiającym
PKZ(E.b)(5)6. rozróżnić parametry urządzeń peryferyjnych
P
B
PKZ(E.b)(10)1. scharakteryzować rodzaje oprogramowania biurowego
P
B
PKZ(E.b)(10)2. scharakteryzować rodzaje przeglądarek internetowych
P
B
PKZ(E.b)(10)3. scharakteryzować rodzaje komunikatorów internetowych
P
B
PKZ(E.b)(10)4. scharakteryzować rodzaje programów-klientów poczty internetowej
P
B
PKZ(E.b)(11)12. pozyskać informację nt. oprogramowania udźwiękowiającego na stronach
P
C
internetowych producentów
E.11.1(14)1. pozyskać informacje o potrzebach zawodowych użytkownika
P
C
E.11.1(14)2. pozyskać informacje o zainteresowaniach użytkownika
P
C
E.11.1(14)3. zestawić elementy stanowiska komputerowego dla osoby niewidomej
P
D
E.11.1(14)4. opracować kosztorys stanowiska komputerowego dla użytkownika niewidomego
P
C
Planowane zadania
Zaprojektuj zestaw komputerowy dla użytkownika niewidomego uwzględniając następujące warunki:

potrzeby zawodowe (korekta tekstów w języku obcym),

zainteresowania (czytanie powieści),

kwotę przeznaczoną na zakup (30 000 zł),
Sporządź listę zawierającą nazwy produktów, producentów i ceny sklepowe.
Warunki osiągania efektów kształcenia w tym środki dydaktyczne, metody, formy organizacyjne
Zajęcia z działu programowego „Projektowanie stanowiska komputerowego dla użytkownika niewidomego” powinny się odbywać w pracowni komputerowej.
Środki dydaktyczne
Do prowadzenia zajęć niezbędne będą zestawy komputerowe (jedno stanowisko dla jednego ucznia), wyposażone w pakiet biurowy dostęp do Internetu.
Zalecane metody dydaktyczne
Dominować powinny metody problemowe (klasyczna metoda problemowa, metody aktywizujące – np. metoda sytuacyjna) na równi z metodami praktycznymi (ćwiczeniami, metodą
projektów i metodą tekstu przewodniego). Dzięki zastosowaniu metod problemowych, uczniowie nie będą planować pracy w sposób zbyt schematyczny, ale uwrażliwią się na różnorodność
potrzeb niewidomych użytkowników technologii wspomagających. Metody praktyczne pozwolą na opanowanie sposobów pozyskiwania i przetwarzania informacji związanych z tym
działem programowym.
Formy organizacyjne
Zajęcia powinny odbywać się w grupach maksymalnie 9-osobowych. Uczniowie wykonują zadania i ćwiczenia indywidualnie lub w zespołach.
Propozycje kryteriów oceny i metod sprawdzania efektów kształcenia
Sprawdzanie i ocenianie osiągnięć powinno odbywać się systematycznie podczas realizacji programu. Podstawowym kryterium oceniania osiągnięć edukacyjnych jest poziom osiągnięcia
przez uczniów uszczegółowionych efektów kształcenia, ze szczególnym uwzględnieniem znajomości rynku technologii wspomagającej i umiejętności pozyskiwania informacji zawodowej.
Metodami sprawdzania efektów kształcenia powinny być: sprawdziany pisemne (testy wyboru na temat produktów), odpowiedzi ustne ( rola poszczególnych elementów technologii
wspomagającej), realizacja projektu (ocena na podstawie dokumentacji).
Formy indywidualizacji pracy uczniów
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Komputery powinny być wyposażone w oprogramowanie wspomagające, odpowiednie do rodzaju dysfunkcji wzroku uczniów. Nauczyciele przygotowujący materiały dydaktyczne powinni
mieć na uwadze konieczność przygotowania ich w formie brajlowskiej, w powiększonym druku lub w formie plików dźwiękowych. Należy wziąć pod uwagę, że potrzeby niewidomych
użytkowników komputerów, dla uczniów niewidomych będą zrozumiałe w sposób naturalny, natomiast od uczniów słabowidzących będą wymagały zdobycia dodatkowej wiedzy i
doświadczenia.
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7.

Oprogramowanie powiększające

Uczeń po zrealizowaniu zajęć potrafi:

BHP(8)4. zastosować środki ochrony indywidualnej
BHP(8)5. zastosować środki ochrony zbiorowej podczas wykonywania zadań zawodowych
PKZ(E.b)(11)4. pozyskać informację z instrukcji w wersji elektronicznej
PKZ(E.b)(11)13. skorzystać z wbudowanego modułu pomocy programów powiększających
PKZ(E.b)(11)14. pozyskać informacje nt. oprogramowania powiększającego na forum
branżowym
E.11.1(1)2. wydać polecenie przy pomocy klawiatury w programie powiększającym
E.11.1(1)4. wydać polecenie przy pomocy klawiatury w programie użytkowym
E.11.1(1)6. wprowadzić tekst metodą bezwzrokowego pisania
E.11.1(2)1. posłużyć się systemem operacyjnym bez urządzeń wskazujących
E.11.1(2)3. posłużyć się programami użytkowymi bez urządzeń wskazujących
E.11.1(2)4. pozyskać informacje za pośrednictwem sieci komputerowej bez urządzeń
wskazujących
E.11.1(6)1. określić zasady czytania menu przez screenreadery
E.11.1(6)2. określić zasady czytania okien dialogowych przez screenreadery
E.11.1(6)3. określić zasady ogłaszania interpunkcji przez screenreadery
E.11.1(6)4. określić zasady ogłaszania wielkich liter przez screenreadery
E.11.2(1)1. określić funkcje mowy w programach powiększająco-udźwiękowiających
E.11.2(1)2. określić funkcje powiększania w programach powiększająco-udźwiękowiających
E.11.2(2)1. zainstalować programy powiększające ekran
E.11.2(2)2. skonfigurować programy powiększające ekran
E.11.2(2)3. zainstalować programy powiększająco-udźwiękowiające ekran

Kategoria taksonomiczna

7.1. Powiększanie ekranu
Uszczegółowione efekty kształcenia

Poziom wymagań
programowych (P lub PP)

7.1. Powiększanie ekranu
7.2. Projektowanie stanowiska komputerowego dla użytkownika słabowidzącego
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Oprogramowanie powiększające i powiększającoudźwiękowiające
Zmiana skali i proporcji powiększenia
Tryb i rozmieszczenie powiększonego obszaru
Powiększenie i udźwiękowienie ekranu logowania
Punkt uwagi
Przeglądanie liniowe
Obszary zahaczone
Wygładzanie obiektów
Wspomaganie wizualnego lokalizowania kursora
Schematy kolorów
Wersje sieciowe oprogramowania
powiększającego
Opcje mowy
Tryby czytania tekstu
Definiowanie wyjątków w wymowie wyrazów
Znaki o niezdefiniowanej wymowie
Skróty własne użytkownika
Rodzaje powiększalników
Tryby wyświetlania obrazu
Rozmieszczenie wyświetlanego obrazu
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E.11.2(2)4. skonfigurować programy powiększająco-udźwiękowiające ekran
P
C
 Regulacja parametrów powiększenia
E.11.2(3)1. zastosować różne tryby powiększania ekranu
P
C
 Zapisywanie obrazu
E.11.2(3)2. zastosować różne tryby podświetlania focusa
P
C
 Skróty klawiszowe
E.11.2(3)3. zastosować przeglądanie liniowe
P
C
 Współpraca z urządzeniami zewnętrznymi.
E.11.2(3)4. zastosować schematy kolorystyczne
P
C
E.11.2(3)5. zastosować obszary zahaczone
P
C
E.11.2(4)1. obsłużyć powiększalniki komputerowe
P
C
E.11.2(4)2. obsłużyć powiększalniki telewizyjne
P
C
E.11.2(4)3. obsłużyć powiększalniki przenośne
P
C
Planowane zadania
Zainstaluj program powiększający. Sformatuj tekst ogłoszenia w edytorze tekstu wg otrzymanego wzoru (dla słabowidzących) lub wg wskazówek (dla niewidomych) - wskazówki powinny
być wydrukowane w brajlu lub znajdować się w pliku.. Za pomocą programu ustaw zahaczony obszar ze skalą powiększenia 4 na zegarze systemowym, tak aby znajdował się on w prawym
górnym rogu ekranu. W powiększalniku komputerowym uruchom tryb podziału ekranu komputera w sposób odpowiedni do wyświetlania pionowych kolumn liczb.
Warunki osiągania efektów kształcenia w tym środki dydaktyczne, metody, formy organizacyjne
Zajęcia z działu programowego „Powiększanie ekranu” powinny się odbywać w pracowni tyfloinformatycznej.
Środki dydaktyczne
Do prowadzenia zajęć niezbędne będą zestawy komputerowe (jedno stanowisko dla jednego ucznia), wyposażone w programy powiększająco-udźwiękowiające, syntezatory mowy,
stacjonarne powiększalniki komputerowe oraz dostęp do Internetu. W pracowni powinny znajdować się również powiększalniki przenośne, pliki instalacyjne programów powiększających i
udźwiękawiających, zeszyty ćwiczeń dla uczniów.
Zalecane metody dydaktyczne
Dominować powinny metody praktyczne (pokaz, ćwiczenia przedmiotowe). Uczniowie powinni używać oprogramowania powiększającego i powiększająco-udźwiękowiającego wykonując
ćwiczenia w programach użytkowych – np. w programach do grafiki menadżerskiej i prezentacyjnej. Na styku tych programów pojawiają się sytuacje problemowe, dające okazje do
zastosowania metod problemowych (aktywizujących lub klasycznej metody problemowej). Połączenie tych metod pozwoli uczniom zdobyć praktyczne doświadczenie w obsłudze
programów powiększających i powiększająco-udźwiękowiających, zarówno w sytuacjach typowych, jak i problemowych.
Formy organizacyjne
Zajęcia powinny odbywać się w grupach maksymalnie 9-osobowych. Uczniowie wykonują zadania i ćwiczenia indywidualnie.
Propozycje kryteriów oceny i metod sprawdzania efektów kształcenia
Sprawdzanie i ocenianie osiągnięć powinno odbywać się systematycznie podczas realizacji programu. Podstawowym kryterium oceniania osiągnięć edukacyjnych jest poziom osiągnięcia
przez uczniów uszczegółowionych efektów kształcenia, ze szczególnym uwzględnieniem znajomości obsługi programów powiększających i powiększająco-udźwiękowiających (skróty
klawiaturowe, oferowane opcje). Metodami sprawdzania efektów kształcenia powinny być: sprawdziany pisemne lub odpowiedzi ustne (skróty klawiaturowe), zadania praktyczne
(wykonywanie prac w programach użytkowych, obsługa powiększalników).
Formy indywidualizacji pracy uczniów
Komputery powinny być wyposażone w oprogramowanie wspomagające, odpowiednie do rodzaju dysfunkcji wzroku uczniów. Nauczyciele przygotowujący materiały dydaktyczne powinni
mieć na uwadze konieczność przygotowania ich w formie brajlowskiej, w powiększonym druku lub w formie plików dźwiękowych. Ponieważ opcje powiększania ekranu i stosowanie
powiększalników jest dla osób niewidomych niedostępne, należy umożliwić im szczegółowe poznanie zagadnień związanych z powiększaniem w formie teoretycznej. Pozostali uczniowie
przyswajają te treści w sposób praktyczny.
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Uczeń po zrealizowaniu zajęć potrafi:

BHP(7)7. zorganizować stanowisko pracy użytkownika słabowidzącego zgodnie z
obowiązującymi wymaganiami ergonomii
BHP(7)8. zorganizować stanowisko pracy użytkownika słabowidzącego zgodnie z
obowiązującymi przepisami bezpieczeństwa i higieny pracy
BHP(7)9. zorganizować stanowisko pracy użytkownika słabowidzącego zgodnie z
obowiązującymi wymaganiami ochrony przeciwpożarowej i ochrony środowiska;
BHP(9)1. zastosować zasady bezpieczeństwa i higieny pracy na stanowisku komputerowym
BHP(9)2. zastosować przepisy prawa dotyczące ochrony przeciwpożarowej i ochrony
środowiska
KPS(1)1. zastosować zasady kultury
KPS(1)2. zastosować zasady etyki zawodowej
KPS(3)1. przewidzieć skutki wydawania poleceń w systemie operacyjnym i programach
użytkowych
KPS(3)2. przewidzieć skutki konfiguracji urządzeń i oprogramowania
KPS(8)1. ponieść odpowiedzialność za podejmowane działania w dziedzinie zabezpieczeń oraz
konfiguracji sprzętu i oprogramowania komputerowego.
KPS(8)2. ponieść odpowiedzialność za podejmowane działania w dziedzinie przetwarzania
danych.
OMZ(1)1. zaplanować pracę zespołu w zakresie przetwarzania danych
OMZ(1)2. zaplanować pracę zespołu w zakresie zabezpieczeń oraz konfiguracji sprzętu i
oprogramowania komputerowego.
OMZ(2)1. skompletować zespół do wykonania określonego zadania
OMZ(2)2. przydzielić zadania cząstkowe członkom zespołu
OMZ(3)1. pokierować pracą zespołu w zakresie przetwarzania danych

Kategoria taksonomiczna

7.2. Projektowanie stanowiska komputerowego dla użytkownika słabowidzącego
Uszczegółowione efekty kształcenia

Poziom wymagań
programowych (P lub PP)

Doskonalenie podstaw programowych kluczem do modernizacji kształcenia zawodowego
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Organizacja stanowiska pracy
Bezpieczeństwo i higiena pracy
Ochrona przeciwpożarowa
Postawa podczas pracy na stanowisku
komputerowym
Ergonomia pracy
Opcje ułatwień dostępu w systemach
operacyjnych
Podział sprzętu i oprogramowania
wspomagającego ze względu na rodzaj dysfunkcji
wzroku użytkownika komputera
Infolinie producentów sprzętu i oprogramowania
Wbudowana pomoc aplikacji
Fora internetowe, listy i grupy dyskusyjne dla
osób niewidomych i słabowidzących
Dokumentacja techniczna sprzętu i
oprogramowania wspomagającego.
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OMZ(3)2. pokierować pracą zespołu w zakresie zabezpieczeń oraz konfiguracji sprzętu i
oprogramowania komputerowego.
OMZ(4)1. ocenić dokładność wykonanej pracy
OMZ(4)2. ocenić kompletność wykonanej pracy
OMZ(4)3. ocenić estetykę wykonanej pracy
OMZ(5)1. wprowadzić rozwiązania techniczne wpływające na poprawę warunków i jakość
pracy;
OMZ(5)2. wprowadzić rozwiązania organizacyjne wpływające na poprawę warunków i jakość
pracy;
OMZ(6)1. skomunikować się werbalnie ze współpracownikami
OMZ(6)2. skomunikować się ze współpracownikami drogą elektroniczną
PKZ(E.b)(2)7. dobrać elementy zestawu komputerowego do zastosowania z
oprogramowaniem powiększającym i powiększająco-udźwiękowiającym
PKZ(E.b)(2)8. skonfigurować system komputerowy do zastosowania z oprogramowaniem
powiększającym i powiększająco-udźwiękowiającym
PKZ(E.b)(2)9. dobrać rodzaj systemu operacyjnego do rodzaju programu powiększającego i
powiększająco-udźwiękowiającego
PKZ(E.b)(2)10. dobrać wersję systemu operacyjnego do wersji programu powiększającego i
powiększająco-udźwiękowiającego
PKZ(E.b)(3)5. dobrać oprogramowanie do zarządzania plikami
PKZ(E.b)(3)9. dobrać rodzaj i wersję oprogramowania biurowego do rodzaju i wersji programu
powiększającego i powiększająco-udźwiękowiającego
PKZ(E.b)(3)10. dobrać rodzaj i wersję przeglądarki internetowej do rodzaju i wersji programu
powiększającego i powiększająco-udźwiękowiającego
PKZ(E.b)(4)4. zastosować zabezpieczenia sprzętu komputerowego
PKZ(E.b)(4)5. zastosować zabezpieczenia systemu operacyjnego przed złośliwym
oprogramowaniem
PKZ(E.b)(4)6. zastosować zabezpieczenia systemu operacyjnego przed nieuprawnionym
dostępem
PKZ(E.b)(5)2. rozróżnić parametry procesora w kontekście pracy z oprogramowaniem
powiększającym
PKZ(E.b)(5)5. rozróżnić parametry karty graficznej w kontekście pracy z oprogramowaniem
powiększającym
PKZ(E.b)(5)6. rozróżnić parametry urządzeń peryferyjnych
PKZ(E.b)(10)1. scharakteryzować rodzaje oprogramowania biurowego

P

D

P
P
P

D
D
D

P

C

P

C

P
P

C
C

P

B

P

C

P

B

P

B

P

B

P

B

P

B

P

C

P

C

P

C

P

B

P

B

P
P

B
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PKZ(E.b)(10)2. scharakteryzować rodzaje przeglądarek internetowych
P
B
PKZ(E.b)(10)3. scharakteryzować rodzaje komunikatorów internetowych
P
B
PKZ(E.b)(10)4. scharakteryzować rodzaje programów-klientów poczty internetowej
P
B
PKZ(E.b)(11)15. pozyskać informację nt. oprogramowania powiększającego i powiększalników
P
C
na stronach internetowych producentów
E.11.2(5)1. określić zakres widzenia funkcjonalnego w zależności od rodzaju dysfunkcji wzroku
P
A
E.11.2(5)2. dobrać niezbędne oprogramowanie wspomagające stosownie do wady wzroku
P
B
(stopnia widzenia użytkownika)
E.11.2(5)3. zestawić elementy stanowiska komputerowego stosownie do wady wzroku
P
D
(stopnia widzenia użytkownika)
E.11.2(5)4. opracować kosztorys stanowiska komputerowego dla użytkownika słabo
P
C
widzącego
Planowane zadania
Zaprojektuj zestaw komputerowy dla użytkownika słabowidzącego uwzględniając następujące warunki:

funkcjonowanie wzrokowe (męczliwość wzroku)

zainteresowania (przeglądanie archiwalnych zdjęć),

kwotę przeznaczoną na zakup (20 000 zł),
Sporządź listę zawierającą nazwy produktów, producentów i ceny sklepowe.
Warunki osiągania efektów kształcenia w tym środki dydaktyczne, metody, formy organizacyjne
Środki dydaktyczne
Zajęcia z działu programowego „Projektowanie stanowiska komputerowego dla użytkownika słabowidzącego” powinny się odbywać w pracowni komputerowej. Do prowadzenia zajęć
niezbędne będą zestawy komputerowe (jedno stanowisko dla jednego ucznia), wyposażone w pakiet biurowy dostęp do Internetu.
Zalecane metody dydaktyczne
Dominować powinny metody problemowe (klasyczna metoda problemowa, metody aktywizujące – np. metoda sytuacyjna) na równi z metodami praktycznymi (ćwiczeniami, metodą
projektów i metodą tekstu przewodniego). Dzięki zastosowaniu metod problemowych, uczniowie nie będą planować pracy w sposób zbyt schematyczny, ale uwrażliwią się na różnorodność
potrzeb słabowidzących użytkowników technologii wspomagających. Metody praktyczne pozwolą na opanowanie sposobów pozyskiwania i przetwarzania informacji związanych z tym
działem programowym.
Formy organizacyjne
Zajęcia powinny odbywać się w grupach maksymalnie 9-osobowych. Uczniowie wykonują zadania i ćwiczenia indywidualnie lub w zespołach.
Propozycje kryteriów oceny i metod sprawdzania efektów kształcenia
Sprawdzanie i ocenianie osiągnięć powinno odbywać się systematycznie podczas realizacji programu. Podstawowym kryterium oceniania osiągnięć edukacyjnych jest poziom osiągnięcia
przez uczniów uszczegółowionych efektów kształcenia, ze szczególnym uwzględnieniem znajomości rynku technologii wspomagającej i umiejętności pozyskiwania informacji zawodowej.
Metodami sprawdzania efektów kształcenia powinny być: sprawdziany pisemne (testy wyboru na temat produktów), odpowiedzi ustne ( rola poszczególnych elementów technologii
wspomagającej), realizacja projektu (ocena na podstawie dokumentacji).
Formy indywidualizacji pracy uczniów
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Komputery powinny być wyposażone w oprogramowanie wspomagające, odpowiednie do rodzaju dysfunkcji wzroku uczniów. Nauczyciele przygotowujący materiały dydaktyczne powinni
mieć na uwadze konieczność przygotowania ich w formie brajlowskiej, w powiększonym druku lub w formie plików dźwiękowych. Należy wziąć pod uwagę, że potrzeby słabowidzących
użytkowników komputerów, dla uczniów słabowidzących będą zrozumiałe w sposób naturalny, natomiast od uczniów niewidomych będą wymagały zdobycia dodatkowej wiedzy i
doświadczenia.
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8.

Pisanie na klawiaturze

8.1. Wprowadzanie tekstu
8.2. Nawigacja po interfejsie
8.1. Wprowadzanie tekstu

Uczeń po zrealizowaniu zajęć potrafi:

E.11.1(1)1. określić partie klawiszy dla poszczególnych palców
E.11.1(1)5. zastosować zasady wprowadzania kombinacji klawiszy
E.11.1(1)6. wprowadzić tekst do edytora tekstu metodą bezwzrokowego pisania
E.11.1(2)2. posłużyć się programami do nauki bezwzrokowej metody pisania na klawiaturze
bez urządzeń wskazujących
E.11.1(6)3. określić zasady ogłaszania interpunkcji przez screenreadery
E.11.1(6)4. określić zasady ogłaszania wielkich liter przez screenreadery

Materiał kształcenia

Kategoria taksonomiczna

Poziom wymagań
programowych (P lub PP)

Uszczegółowione efekty kształcenia

P
P
P

A
C
C

P

C

P

A

P

A












Układ palców na klawiaturze
Funkcje klawiszy
Skróty klawiaturowe
Metoda mnemotechniczna
Znaki diakrytyczne
Cyfry i symbole
Znaki interpunkcyjne
Pozycjonowanie interpunkcji
Rytm pisania
Zasady ogłaszania informacji z ekranu przez
screenreadery

Planowane zadania
Wprowadź tekst do edytora używając bezwzrokowej metody 10-palcowej pisania na klawiaturze. Omów zasady nawigacji po oknach dialogowych przy pomocy klawiatury.
Warunki osiągania efektów kształcenia w tym środki dydaktyczne, metody, formy organizacyjne
Środki dydaktyczne
Zajęcia z działu programowego „Pisanie na klawiaturze” powinny się odbywać w pracowni komputerowej. Do prowadzenia zajęć niezbędne będą zestawy komputerowe (jedno stanowisko
dla jednego ucznia), wyposażone w pakiet biurowy i oprogramowanie do nauki bezwzrokowego pisania na klawiaturze.
Zalecane metody dydaktyczne
Podstawową metodą jest metoda praktyczna (ćwiczenia przedmiotowe), która jest jedynym sposobem na skuteczne opanowanie bezwzrokowej metody 10-palcowej pisania na
klawiaturze.
Formy organizacyjne
Zajęcia powinny odbywać się w grupach maksymalnie 9-osobowych. Uczniowie wykonują zadania i ćwiczenia indywidualnie.
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Propozycje kryteriów oceny i metod sprawdzania efektów kształcenia
Sprawdzanie i ocenianie osiągnięć powinno odbywać się systematycznie podczas realizacji programu. Podstawowym kryterium oceniania osiągnięć edukacyjnych jest dokładność i szybkość
w posługiwaniu się klawiaturą za pomocą bezwzrokowej metody 10-palcowej pisania na klawiaturze. Metodami sprawdzania efektów kształcenia powinny być: odpowiedzi ustne (funkcje
klawiszy), praktyczne testy klawiatury (można wykorzystać wyniki generowane przez programy do nauki klawiatury).
Formy indywidualizacji pracy uczniów
Komputery powinny być wyposażone w oprogramowanie wspomagające, odpowiednie do rodzaju dysfunkcji wzroku uczniów. Nauczyciele przygotowujący materiały dydaktyczne powinni
mieć na uwadze konieczność przygotowania ich w formie brajlowskiej, w powiększonym druku lub w formie plików dźwiękowych. Należy zwrócić uwagę, aby uczniowie słabowidzący nie
korzystali ze wzroku podczas pisania na klawiaturze.
8.2. Nawigacja po interfejsie
Uszczegółowione efekty kształcenia

Materiał kształcenia

Uczeń po zrealizowaniu zajęć potrafi:

Poziom
wymagań
programowyc
h (P lub PP)

Kategoria
taksonomiczn
a

KPS(3)1. przewidzieć skutki wydawania poleceń w systemie operacyjnym i programach
 Funkcje klawiszy modyfikujących
P
D
użytkowych
 Skróty klawiaturowe
KPS(3)2. przewidzieć skutki konfiguracji urządzeń i oprogramowania
P
D
 Układ palców na klawiaturze
KPS(6)1. zaktualizować wiedzę zawodową
P
C
 Rytm pisania
KPS(6)2. doskonalić umiejętności zawodowe
P
C
 Korekta błędów
E.11.1(1)1. określić partie klawiszy dla poszczególnych palców
P
A
 Opcje ułatwień dostępu do klawiatury
E.11.1(1)5. zastosować zasady wprowadzania kombinacji klawiszy
P
C
 Obsługa systemu operacyjnego bez urządzeń
E.11.1(1)7. zastosować opcje ułatwień dostępu do klawiatury (np. Klawisze Trwałe)
P
C
wskazujących
E.11.1(2)1. posłużyć się systemem operacyjnym bez urządzeń wskazujących
P
C
 Zasady czytania menu
E.11.1(6)1. określić zasady czytania menu przez screenreadery
P
A
 Zasady czytania okien dialogowych
E.11.1(6)2. określić zasady czytania okien dialogowych przez screenreadery
P
A
Planowane zadania
Dokonaj zmian konfiguracji programu (wyłącznie za pomocą klawiatury), ustawiając opcje według załączonej listy. Udokumentuj swoją pracę odpowiednimi zrzutami ekranowymi.
Warunki osiągania efektów kształcenia w tym środki dydaktyczne, metody, formy organizacyjne
Zajęcia z działu programowego „Pisanie na klawiaturze” powinny się odbywać w pracowni komputerowej.
Środki dydaktyczne
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Do prowadzenia zajęć niezbędne będą zestawy komputerowe (jedno stanowisko dla jednego ucznia), wyposażone w pakiet biurowy.
Zalecane metody dydaktyczne
Podstawową metodą jest metoda praktyczna (ćwiczenia przedmiotowe), która jest jedynym sposobem na skuteczne opanowanie bezwzrokowej metody 10-palcowej pisania na
klawiaturze.
Formy organizacyjne
Zajęcia powinny odbywać się w grupach maksymalnie 9-osobowych. Uczniowie wykonują zadania i ćwiczenia indywidualnie.
Propozycje kryteriów oceny i metod sprawdzania efektów kształcenia
Sprawdzanie i ocenianie osiągnięć powinno odbywać się systematycznie podczas realizacji programu. Podstawowym kryterium oceniania osiągnięć edukacyjnych jest dokładność i szybkość
w posługiwaniu się klawiaturą za pomocą bezwzrokowej metody 10-palcowej pisania na klawiaturze. Metodami sprawdzania efektów kształcenia powinny być: odpowiedzi ustne (zasady
czytania menu i okien dialogowych), praktyczne testy klawiatury (uczniowie pracują przy komputerach z odłączonymi urządzeniami wskazującymi, dokumentując pracę zrzutami
ekranowymi).
Formy indywidualizacji pracy uczniów
Komputery powinny być wyposażone w oprogramowanie wspomagające, odpowiednie do rodzaju dysfunkcji wzroku uczniów. Nauczyciele przygotowujący materiały dydaktyczne powinni
mieć na uwadze konieczność przygotowania ich w formie brajlowskiej, w powiększonym druku lub w formie plików dźwiękowych. Należy zwrócić uwagę, aby uczniowie słabowidzący nie
korzystali ze wzroku podczas pisania na klawiaturze.
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9.

Administrowanie systemami operacyjnymi

Uczeń po zrealizowaniu zajęć potrafi:

KPS(8)1. ponieść odpowiedzialność za podejmowane działania w dziedzinie zabezpieczeń oraz
konfiguracji sprzętu i oprogramowania komputerowego.
KPS(8)2. ponieść odpowiedzialność za podejmowane działania w dziedzinie przetwarzania
danych.
PKZ(E.b)(1)1. rozpoznać podzespoły urządzeń techniki komputerowej na podstawie symboli
graficznych
PKZ(E.b)(1)2. określić funkcje podzespołów urządzeń techniki komputerowej na podstawie
schematów blokowych
PKZ(E.b)(2)1. dobrać elementy zestawu komputerowego do indywidualnych potrzeb
użytkownika na podstawie parametrów
PKZ(E.b)(2)2. skonfigurować systemy komputerowe do określonych zastosowań
PKZ(E.b)(5)4. scharakteryzować parametry procesorów, pamięci, chipsetów i płyt głównych
PKZ(E.b)(5)7. scharakteryzować parametry dysków i innych nośników pamięci masowej
PKZ(E.b)(5)9. scharakteryzować parametry urządzeń peryferyjnych
PKZ(E.b)(6)1. zastosować pojęcia, określenia i nazwy charakteryzujące informatyczne systemy
komputerowe
PKZ(E.b)(6)2. rozróżnić sformułowania specjalistyczne zawarte w dokumentacji technicznej
informatycznych systemów komputerowych
E.11.4(1)3. dobrać procesory, pamięci, płyty główne, napędy stacji roboczych i serwera
E.11.4(1)4. dobrać zasilacze i systemy chłodzenia
E.11.4(1)5. dobrać urządzenia wejścia - wyjścia

Kategoria taksonomiczna

9.1. Konfigurowanie systemów
Uszczegółowione efekty kształcenia

Poziom wymagań
programowych (P lub PP)

9.1. Konfigurowanie systemów
9.2. Administrowanie serwerami
9.3. Projektowanie sieci

P

C

P

C

P

B

P

A

P

B

P
P
P
P

C
B
B
B

P

C

P

B

P
P
P

B
B
B

Materiał kształcenia








Analiza parametrów katalogowych podzespołów
Konfiguracja zestawów komputerowych do
określonych zastosowań
Partycjonowanie i formatowanie dysków
Tworzenie i przywracanie obrazów dysków stacji
roboczych i serwera
Wdrażanie ochrony przed utratą danych
Stosowanie profilaktyki antywirusowej
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E.11.4(3)5. wykonać partycjonowanie dysku
P
C
E.11.4(3)6. wykonać formatowanie dysku
P
C
E.11.4(3)7. utworzyć i przywrócić obraz dysku
P
C
E.11.4(4)1. zidentyfikować zagrożenia wynikające z pracy w sieci
P
A
E.11.4(4)2. zastosować zasady ochrony danych
P
C
E.11.4(4)3. zaktualizować oprogramowanie systemowe i użytkowe
P
C
E.11.4(4)4. zastosować oprogramowanie antywirusowe i antymalware
P
C
E.11.4(4)5. skonfigurować programy typu firewall
P
C
Planowane zadania
Serwer Windows posiada dwa dyski SCSI i cztery dyski SATA. System operacyjny zainstalowany jest na pierwszym dysku SCSI na partycji zajmującej połowę przestrzeni dysku. Twoim
zadaniem jest wdrożenie odporności na uszkodzenia i zwiększenie wydajności poprzez :
- zdublowanie woluminu systemowego (RAID-1) na drugim dysku SCSI,
- utworzenie na pozostałej przestrzeni dysków SCSI woluminu RAID-0 a następnie przeniesienie tam pliku wymiany i bufora wydruku,
- utworzenie z dysków SATA wydajnego i odpornego na uszkodzenia woluminu RAID-5 z przeznaczeniem na dane użytkowników.
Warunki osiągania efektów kształcenia w tym środki dydaktyczne, metody, formy organizacyjne
Zajęcia z działu programowego „Konfigurowanie systemów” powinny się odbywać w laboratorium komputerowym.
Środki dydaktyczne
Komputer-serwer z oprogramowaniem i monitorem; stanowiska komputerowe (jedno stanowisko dla jednego ucznia), system operacyjny, oprogramowanie do partycjonowania dysków,
oprogramowanie do tworzenia obrazów dysków, urządzenie pamięci USB, zasilacz awaryjny UPS, dysk twardy przenośny; dysk sieciowy, pliki instalacyjne programu antywirusowego i
antymalwerowego.
Wszystkie stanowiska komputerowe laboratorium komputerowego powinny być podłączone do sieci lokalnej z dostępem do Internetu.
Zalecane metody dydaktyczne
Metody praktyczne (pokaz, ćwiczenia przedmiotowe), metoda projektu.
Formy organizacyjne
Zajęcia powinny odbywać się w grupach maksymalnie 9-osobowych. Uczniowie powinni wykonywać zadania i ćwiczenia indywidualnie lub w zespołach 2-4 osobowych.
Propozycje kryteriów oceny i metod sprawdzania efektów kształcenia
Sprawdzanie i ocenianie osiągnięć powinno odbywać się systematycznie podczas realizacji programu. Podstawowym kryterium oceniania osiągnięć edukacyjnych jest poziom osiągnięcia
przez uczniów uszczegółowionych efektów kształcenia. Metodami sprawdzania efektów kształcenia powinny być: sprawdziany pisemne, odpowiedzi ustne, zadania praktyczne, realizacja
projektu.
Formy indywidualizacji pracy uczniów
Komputery powinny być wyposażone w oprogramowanie wspomagające, odpowiednie do rodzaju dysfunkcji wzroku uczniów. Nauczyciele przygotowujący materiały dydaktyczne
dotyczące powinni mieć na uwadze konieczność przygotowania ich w formie brajlowskiej, w powiększonym druku lub w formie plików dźwiękowych.
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Uczeń po zrealizowaniu zajęć potrafi:

KPS(7)1. zachować tajemnicę zawodową związaną z prywatnymi danymi innych osób
KPS(7)2. zachować tajemnicę zawodową związaną z aspektami handlowymi
PKZ(E.b)(11)1. skorzystać z elektronicznej dokumentacji sprzętu i oprogramowania
PKZ(E.b)(11)2. pozyskać informacje na stronach internetowych i forach branżowych
PKZ(E.b)(11)3. skorzystać z wbudowanej pomocy systemu operacyjnego
PKZ(E.b)(12)1. zidentyfikować etapy projektowania i organizacji pracy związanej z
przygotowaniem stanowiska komputerowego;
PKZ(E.b)(12)2. zorganizować pracę podczas realizacji projektu związanego z przygotowaniem
stanowiska komputerowego;
PKZ(E.b)(12)3. zastosować zasady dotyczące zarządzania projektami podczas prac związanych
z przygotowaniem stanowiska komputerowego;
PKZ(E.b)(13)1. określić czynności i zadania administracyjne
PKZ(E.b)(13)4. zastosować wbudowane narzędzia administracyjne w systemie
PKZ(E.b)(13)5. dobrać narzędzia do określonych czynności administracyjnych
PKZ(E.b)(13)6. skorzystać z programów diagnostycznych i narzędziowych firm trzecich
PKZ(E.b)(3)11. rozróżnić zadania pod względem wykorzystania funkcjonalności programów
użytkowych
PKZ(E.b)(3)12. dobrać oprogramowanie użytkowe do realizacji zadań z zakresu wykonywania
czynności administracyjnych
PKZ(E.b)(4)1. zastosować filtry przeciwprzepięciowe
PKZ(E.b)(4)7. zastosować zasilacze UPS
PKZ(E.b)(4)8. skonfigurować woluminy odporne na uszkodzenia
PKZ(E.b)(4)9. zaplanować automatyczne tworzenie kopii zapasowych
PKZ(E.b)(4)10. skonfigurować automatyczną aktualizację systemów na stacjach roboczych
E.11.4(5)6. utworzyć konta i grupy użytkowników

Kategoria taksonomiczna

9.2. Administrowanie serwerami
Uszczegółowione efekty kształcenia

Poziom wymagań
programowych (P lub PP)

Doskonalenie podstaw programowych kluczem do modernizacji kształcenia zawodowego

P
P
P
P
P

C
C
C
C
C

P

B

PP

D

P

C

P
P
P
P

A
C
B
C

P

C

P

C

P
P
P
P
PP
P

C
C
C
C
C
C

Materiał kształcenia














Czynności, zadania i narzędzia administracyjne
Wdrażanie odporności na uszkodzenia
Planowanie i wykonywanie kopii zapasowych
Zarządzanie oprogramowaniem instalowanym na
serwerze i stacjach roboczych
Zarządzanie kontami i grupami użytkowników
Administrowanie prawami użytkowników (zasady
zabezpieczeń lokalnych, obiekty zasad grupy)
Stosowanie uprawnień NTFS
Udostępnianie zasobów
Kontrola dostępu do udostępnionych zasobów
Praca w tekstowym interfejsie użytkownika
Stosowanie poleceń wiersza poleceń
Pisanie i uruchamianie skryptów
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E.11.4(5)7. przyporządkować użytkowników do grup
P
C
E.11.4(5)8. skorzystać z grup wbudowanych
P
C
E.11.4(5)9. administrować prawami użytkowników w systemie
P
C
E.11.4(5)10. zastosować uprawnienia NTFS
P
C
E.11.4(5)11. zastosować kompresję, szyfrowanie i przydziały dyskowe na NTFS
PP
C
E.11.4(5)12. zastosować zasady udostępniania i ochrony zasobów sieciowych
P
C
E.11.4(2)1. skorzystać z pomocy wbudowanej wiersza poleceń
P
C
E.11.4(2)2. zastosować polecenia wiersza poleceń
P
C
E.11.4(2)3. zastosować polecenia dotyczące katalogów i plików
P
C
E.11.4(2)4. uruchomić, wstrzymać, wznowić i przerwać działanie programów wsadowych
P
C
E.11.4(2)5. zastosować parametry, instrukcje warunkowe i pętle w skryptach
P
C
E.11.4(2)6. skorzystać z systemowych i lokalnych zmiennych środowiskowych
P
C
E.11.4(2)8. zastosować polecenia dotyczące sieci
P
C
E.11.4(2)9. wyświetlić zawartość plików
P
C
E.11.4(2)10. posłużyć się edytorem plików
P
C
E.11.4(2)11. zamknąć proces
P
C
Planowane zadania
Napisz i uruchom skrypt który:
- utworzy grupę globalną o nazwie Pracownicy,
- utworzy n (zadane parametrem przy wywołaniu) domenowych kont użytkowników o nazwach user_1 … user_n i dołączy ich do grupy Pracownicy,
- na partycji NTFS serwera D:\ utworzy i udostępni w sieci folder Dane z następującymi uprawnieniami: Administratorzy – FullControl, Pracownicy – Modify, DomainUsers – Read&Execute.
Warunki osiągania efektów kształcenia w tym środki dydaktyczne, metody, formy organizacyjne
Zajęcia z działu programowego „Administrowanie serwerami” powinny się odbywać w laboratorium komputerowym.
Środki dydaktyczne
Komputer-serwer z oprogramowaniem i monitorem; stanowiska komputerowe (jedno stanowisko dla jednego ucznia), system operacyjny, pakiet programów biurowych, urządzenie
pamięci USB, sieciową monochromatyczną drukarkę laserową; dysk twardy przenośny; dysk sieciowy;.
Wszystkie stanowiska komputerowe laboratorium komputerowego powinny być podłączone do sieci lokalnej z dostępem do Internetu.
Zalecane metody dydaktyczne
Metody praktyczne (pokaz, ćwiczenia przedmiotowe), metoda projektu.
Formy organizacyjne
Zajęcia powinny odbywać się w grupach maksymalnie 9-osobowych. Uczniowie powinni wykonywać zadania i ćwiczenia indywidualnie lub w zespołach 2-4 osobowych.
Propozycje kryteriów oceny i metod sprawdzania efektów kształcenia
Sprawdzanie i ocenianie osiągnięć powinno odbywać się systematycznie podczas realizacji programu. Podstawowym kryterium oceniania osiągnięć edukacyjnych jest poziom osiągnięcia
przez uczniów uszczegółowionych efektów kształcenia. Metodami sprawdzania efektów kształcenia powinny być: sprawdziany pisemne, odpowiedzi ustne, zadania praktyczne, realizacja
projektu.
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Uczeń po zrealizowaniu zajęć potrafi:

KPS(8)1. ponieść odpowiedzialność za podejmowane działania w dziedzinie zabezpieczeń oraz
konfiguracji sprzętu i oprogramowania komputerowego.
KPS(8)2. ponieść odpowiedzialność za podejmowane działania w dziedzinie przetwarzania
danych.
E.11.4(6)5. zastosować topologie lokalnych sieci komputerowych
E.11.4(6)6. dobrać technologie sieciowe, w tym Ethernet
E.11.4(6)7. zastosować protokoły używane w komunikacji sieciowej
E.11.4(6)8. dobrać metody i urządzenia komunikacji bezprzewodowej
E.11.4(7)1. określić funkcje karty sieciowej
E.11.4(7)2. określić klasy adresów IP
E.11.4(7)3. przeliczyć adresy i maski podsieci w postaci binarnej
E.11.4(7)4. rozróżnić hosty lokalne i odległe
E.11.4(7)5. zastosować zasady adresowania IP
E.11.4(7)6. wyznaczyć liczbę sieci i hostów
E.11.4(7)7. zaadresować interfejsy metodą statyczną i automatyczną
E.11.4(8)1. rozpoznać rodzaje urządzeń sieciowych i oprogramowania sieciowego
E.11.4(8)2. wymienić funkcje urządzeń sieciowych i oprogramowania sieciowego
E.11.4(8)3. zanalizować tablice routingu
E.11.4(8)4. sprawdzić trasy przesyłania pakietów
E.11.4(8)5. skonfigurować urządzenia sieciowe
Planowane zadania

Kategoria taksonomiczna

9.3. Projektowanie sieci
Uszczegółowione efekty kształcenia

Poziom wymagań
programowych (P lub PP)

Formy indywidualizacji pracy uczniów
Komputery powinny być wyposażone w oprogramowanie wspomagające, odpowiednie do rodzaju dysfunkcji wzroku uczniów. Nauczyciele przygotowujący materiały dydaktyczne
dotyczące powinni mieć na uwadze konieczność przygotowania ich w formie brajlowskiej, w powiększonym druku lub w formie plików dźwiękowych.

P

C

P

C

PP
PP
PP
PP
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P

C
B
C
B
A
A
C
B
C
C
C
B
A
D
C
C

Materiał kształcenia













Dobór topologii sieci
Dobór technologii sieciowych
Stosowanie narzędzi konfiguracji i monitorowania
protokołów sieciowych
Adresowanie IP z podziałem na klasy i bezklasowe
Przeliczanie adresów IP i masek podsieci w
postaci binarnej
Rozróżnianie hostóow lokalnych i zdalnych
Podział na podsieci
Określanie liczby hostów w podsieci
Analiza tablic routingu
Śledzenie tras pakietów
Konfigurowanie routerów i przełączników
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Firma posiada 40 komputerów w dziale Projekty, 30 w dziale Sprzedaż i po 20 w działach Finanse i Administracja. Jaką maskę podsieci należy zastosować aby każdy z działów pracował w
niezależnej podsieci. Ile maksymalnie hostów może być zaadresowanych w takich podsieciach. Jaka będzie zawartość tabeli routingu na routerze obsługującym te podsieci.
Warunki osiągania efektów kształcenia w tym środki dydaktyczne, metody, formy organizacyjne
Zajęcia z działu programowego „Projektowanie sieci” powinny się odbywać w laboratorium komputerowym.
Środki dydaktyczne
Komputer-serwer z oprogramowaniem i monitorem; stanowiska komputerowe (jedno stanowisko dla jednego ucznia), system operacyjny, pakiet programów biurowych, urządzenie
pamięci USB, router, sieciową monochromatyczną drukarkę laserową, dysk sieciowy; switch.
Wszystkie stanowiska komputerowe laboratorium komputerowego powinny być podłączone do sieci lokalnej z dostępem do Internetu.
Zalecane metody dydaktyczne
Metody praktyczne (pokaz, ćwiczenia przedmiotowe), metoda projektu.
Formy organizacyjne
Zajęcia powinny odbywać się w grupach maksymalnie 9-osobowych. Uczniowie powinni wykonywać zadania i ćwiczenia indywidualnie lub w zespołach 2-4 osobowych.
Propozycje kryteriów oceny i metod sprawdzania efektów kształcenia
Sprawdzanie i ocenianie osiągnięć powinno odbywać się systematycznie podczas realizacji programu. Podstawowym kryterium oceniania osiągnięć edukacyjnych jest poziom osiągnięcia
przez uczniów uszczegółowionych efektów kształcenia. Metodami sprawdzania efektów kształcenia powinny być: sprawdziany pisemne, odpowiedzi ustne, zadania praktyczne, realizacja
projektu.
Formy indywidualizacji pracy uczniów
Komputery powinny być wyposażone w oprogramowanie wspomagające, odpowiednie do rodzaju dysfunkcji wzroku uczniów. Nauczyciele przygotowujący materiały dydaktyczne
dotyczące powinni mieć na uwadze konieczność przygotowania ich w formie brajlowskiej, w powiększonym druku lub w formie plików dźwiękowych.

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

55

Doskonalenie podstaw programowych kluczem do modernizacji kształcenia zawodowego
10.

Praktyka zawodowa

10.1. Rynek technologii wspomagających
10.2. Przetwarzanie tekstu do wersji brajlowskiej i dźwiękowej
10.3. Instalacja i konfiguracja stanowiska komputerowego
10.1. Rynek technologii wspomagających
Uszczegółowione efekty kształcenia
Uczeń po zrealizowaniu zajęć potrafi:

Poziom
wymagań
programowych
(P lub PP)

Kategoria
taksonomiczna

P

C

P

C

P

C

P

C



P

D







BHP(8)4. zastosować środki ochrony indywidualnej
BHP(8)5. zastosować środki ochrony zbiorowej podczas wykonywania zadań
zawodowych
KPS(1)1. zastosować zasady kultury
KPS(1)2. zastosować zasady etyki zawodowej
KPS(8)2. ponieść odpowiedzialność za podejmowane działania w dziedzinie
przetwarzania danych.
OMZ(1)1. zaplanować pracę zespołu w zakresie przetwarzania danych

P

D

OMZ(2)1. skompletować zespół do wykonania określonego zadania

P

C

OMZ(2)2. przydzielić zadania cząstkowe członkom zespołu

P

C

OMZ(3)1. pokierować pracą zespołu w zakresie przetwarzania danych

P

D

P

D

OMZ(3)2. pokierować pracą zespołu w zakresie zabezpieczeń oraz konfiguracji
sprzętu i oprogramowania komputerowego.
OMZ(4)1. ocenić dokładność wykonanej pracy

Materiał kształcenia











P

D

OMZ(4)2. ocenić kompletność wykonanej pracy

P

D

OMZ(4)3. ocenić estetykę wykonanej pracy

P

D



P

C



P

C

OMZ(5)1. wprowadzić rozwiązania techniczne wpływające na poprawę warunków
i jakość pracy;
OMZ(5)2. wprowadzić rozwiązania organizacyjne wpływające na poprawę
warunków i jakość pracy;

Oprogramowanie udźwiękowiające
Nawigacja po stronach internetowych
Zasady wykorzystania programu
udźwiękowiającego do pracy z
oprogramowaniem użytkowym
Programy udźwiękowiające telefony
komórkowe
Udźwiękowienie palmtopów
Organizacja stanowiska pracy
Bezpieczeństwo i higiena pracy
Ochrona przeciwpożarowa
Postawa podczas pracy na stanowisku
komputerowym
Ergonomia pracy
Zasady etyki zawodowej
Odpowiedzialność zawodowa
Planowanie pracy zespołu
Rozwiązania techniczne poprawiające warunki i
jakość pracy
Opcje ułatwień dostępu w systemach
operacyjnych
Podział sprzętu i oprogramowania
wspomagającego ze względu na rodzaj
dysfunkcji wzroku użytkownika komputera
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OMZ(6)1. skomunikować się werbalnie ze współpracownikami

P

C

OMZ(6)2. skomunikować się ze współpracownikami drogą elektroniczną

P

C

P

C

P

C

P

A

P

B

P

D

P

C

P

C

PKZ(E.b)(11)12. pozyskać informację nt. oprogramowania udźwiękowiającego na
stronach internetowych producentów
PKZ(E.b)(11)15. pozyskać informację nt. oprogramowania powiększającego i
powiększalników na stronach internetowych producentów
E.11.2(5)1. określić zakres widzenia funkcjonalnego w zależności od rodzaju
dysfunkcji wzroku
E.11.2(5)2. dobrać niezbędne oprogramowanie wspomagające stosownie do
wady wzroku (stopnia widzenia użytkownika)
E.11.2(5)3. zestawić elementy stanowiska komputerowego stosownie do wady
wzroku (stopnia widzenia użytkownika)
E.11.2(5)4. opracować kosztorys stanowiska komputerowego dla użytkownika
słabo widzącego
E.11.1(14)1. pozyskać informacje o potrzebach zawodowych użytkownika
E.11.1(14)2. pozyskać informacje o zainteresowaniach użytkownika











Oprogramowanie do zarządzania plikami
Kosztorysowanie stanowiska komputerowego
Infolinie producentów sprzętu i
oprogramowania
Fora internetowe, listy i grupy dyskusyjne dla
osób niewidomych i słabowidzących
Dokumentacja techniczna sprzętu i
oprogramowania wspomagającego.
Oprogramowanie powiększające i
powiększająco-udźwiękowiające
Wersje sieciowe oprogramowania
powiększającego
Opcje ułatwień dostępu w systemach
operacyjnych
Podział sprzętu i oprogramowania
wspomagającego ze względu na rodzaj
dysfunkcji wzroku użytkownika komputera
Wbudowana pomoc aplikacji

P
C

E.11.1(14)3. zestawić elementy stanowiska komputerowego dla osoby
P
D
niewidomej
E.11.1(14)4. opracować kosztorys stanowiska komputerowego dla użytkownika
P
C
niewidomego
Planowane zadania
Wykonaj projekt dotyczący obecnych aktualnie na rynku technologii wspomagających obejmujący:

Stworzenie bazy danych produktów wybranej grupy produktów technologii wspomagającej, zawierającej informację o dostępności na rynku, parametrach, cenach,
dodatkowym wyposażeniu itp.

Przygotowanie prezentacji nt. wybranej technologii wspomagającej, przedstawiającą jej wady, zalety, dostępność oraz funkcjonalność (np. w oparciu o wnioski z dyskusji
w gronie osób z niepełnosprawnością wzrokową)
Warunki osiągania efektów kształcenia w tym środki dydaktyczne, metody, formy organizacyjne
Praktyka zawodowa powinna odbywać się w instytucjach i przedsiębiorstwach zajmujących się wytwarzaniem, dystrybucją lub wykorzystywaniem sprzętu i oprogramowania
komputerowego technologii wspomagających w prowadzonej działalności.
Środki dydaktyczne
Do prowadzenia zajęć niezbędne będą zestawy komputerowe (jedno stanowisko dla jednego ucznia), z dostępem do Internetu, wyposażone w pakiet biurowy.
Zalecane metody dydaktyczne
Ze względu na charakter zajęć należy stosować wyłącznie metody praktyczne, najlepiej metodę projektu. Należy postawić na jak najbardziej samodzielne wykonywanie pracy przez
uczniów (próba pracy). Uczniowie powinni, w miarę możliwości, samodzielnie znajdować i poprawiać ewentualne błędy.
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Formy organizacyjne
Uczniowie powinni wykonywać zadania w zespołach 2-3-osobowych lub indywidualnie.
Propozycje kryteriów oceny i metod sprawdzania efektów kształcenia
Ocenianie powinno odbywać się na koniec każdego etapu projektu. Oprócz tego można dokonywać oceny w trakcie trwania etapów, obserwując pracę uczniów i ich
zaangażowanie w projekt (w formie np. dzienniczka praktyk). Podstawowym kryterium oceniania osiągnięć edukacyjnych jest poziom osiągnięcia przez uczniów
uszczegółowionych efektów kształcenia. Ocenie powinny podlegać przede wszystkim rzetelność w gromadzeniu i prezentowaniu informacji, stopień uporządkowania informacji
(forma, użycie zaawansowanych narzędzi). Metoda sprawdzania osiągnięcia efektów kształcenia oparta jest na ocenie przedstawionych przez ucznia plików.
Formy indywidualizacji pracy uczniów uwzględniające:
Komputery powinny być wyposażone w oprogramowanie wspomagające, odpowiednie do rodzaju dysfunkcji wzroku uczniów. Nauczyciele przygotowujący materiały dydaktyczne
dotyczące powinni mieć na uwadze konieczność przygotowania ich w formie brajlowskiej, w powiększonym druku lub w formie plików dźwiękowych.
10.2. Przetwarzanie tekstu do wersji brajlowskiej i dźwiękowej
Poziom
wymagań
programowych
(P lub PP)

Kategoria
taksonomiczna

PKZ(E.b)(3)4. dobrać oprogramowanie do przetwarzania tekstu i tabel

P

B

PKZ(E.b)(3)5. dobrać oprogramowanie do zarządzania plikami

P

B

P

B

P

C

P

C

P

C

E.11.1(7)2. odczytać dokumenty zapisane brajlem

P

C

E.11.1(7)3. określić znaczenie znaków klucza (np. znaku liczbowego)

P

B

E.11.1(7)4. zapisać liczby w brajlu

P

C

E.11.1(10)1. określić zasady układu tekstu dokumentów brajlowskich

P

A

E.11.1(10)2. określić zasady wprowadzania ramek i tabel do tekstu brajlowskiego

P

A

Uszczegółowione efekty kształcenia
Uczeń po zrealizowaniu zajęć potrafi:

PKZ(E.b)(3)6. dobrać oprogramowanie do konwertowania formatów plików
dźwiękowych
PKZ(E.b)(11)2. pozyskać informacje na stronach internetowych i forach
branżowych
PKZ(E.b)(11)6. skorzystać z wbudowanego modułu pomocy edytorów
brajlowskich
E.11.1(7)1. zastosować pismo punktowe Braille’a

Materiał kształcenia

















Alfabet Braille’a
Podstawy zapisu brajlowskiego
Czcionka brajlowska
Oprogramowanie do przygotowania wydruku
brajlowskiego
Ustawienia wydruku
Pliki reguł konwersji tekstu na pismo Braille’a
Zasady tworzenia i adaptacji grafiki wypukłej
Zasady przygotowywania tabel do wydruku
brajlowskiego
Zasady tworzenia publikacji brajlowskich
Drukarki brajlowskie tekstowe i graficzne
Wygrzewarki do uwypuklania grafiki
Rodzaje grafiki wypukłej
Rodzaje skanerów
Parametry skanowania
Obsługa skanera
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E.11.1(10)3. zastosować zasady tworzenia grafiki wypukłej

P

C



E.11.1(10)4. określić zasady numerowania stron brajlowskich i źródłowych

P

A

P

C

P

A

P

C

P

C










P

C

E.11.1(12)2. obsłużyć tekstowe drukarki brajlowskie

P

C

E.11.1(12)3. dobrać drukarki do określonych typów wydruków

P

B

E.11.3(1)1. określić funkcje programów do optycznego rozpoznawania znaków

P

A

E.11.3(1)2. zeskanować dokumenty tekstowe

P

C

P

B

E.11.1(11)1. przekonwertować (przekształcić) tekst czarnodrukowy na tekst
brajlowski
E.11.1(11)2. określić parametry wydruku tekstu brajlowskiego
E.11.1(11)3. edytować tekst brajlowski (np. wprowadzić poprawki)
E.11.1(11)4. wydrukować tekst brajlowski do korekty na drukarce
czarnodrukowej (znakami brajla)
E.11.1(12)1. obsłużyć graficzne drukarki brajlowskie

E.11.3(1)3. dobrać parametry skanowania (tryb, rozdzielczość) do rodzajów
dokumentu
E.11.3(1)4. rozpoznać dokumenty programem OCR

P

C

E.11.3(1)5. zmienić język rozpoznawania

P

C

E.11.3(2)2. ustalić parametry zapisu dźwięku (np. poziom, próbkowanie)

P

C

E.11.3(2)3. nagrać pliki dźwiękowe

P

C

E.11.3(2)4. edytować pliki dźwiękowe

P

C

E.11.3(5)2. utworzyć pliki mp3 z notatek w formacie tekstowym

P

C

E.11.3(7)2. zapisać rozpoznany tekst w pliku

P

C







Programy do optycznego rozpoznawania
tekstu
Analiza układu rozpoznanych stron
Parametry eksportu do aplikacji zewnętrznej
Urządzenia wielofunkcyjne
Formaty plików dźwiękowych
Zapis i obróbka dźwięku
Filtry i efekty dźwiękowe
Edytory dźwięku
Oprogramowanie do konwersji tekstu na
mowę
Urządzenia do odtwarzania książek mówionych
Standardy książek mówionych
Odsłuchiwanie, tworzenie i edycja książek
mówionych
Urządzenia do tworzenia książek mówionych
Oprogramowanie do tworzenia książek
mówionych.

E.11.3(7)3. odtworzyć rozpoznany tekst
P
C
Planowane zadania
Wykonaj projekt związany z przygotowaniem wersji brajlowskiej, wersji w powiększonym druku oraz w formie książki mówionej danej publikacji drukowanej (np. lektury szkolnej,
zbioru zadań, zbiór poezji). Projekt powinien obejmować:

Sprawdzenie, czy nie istnieją przeszkody z tytułu praw autorskich

Skanowanie i rozpoznanie tekstu, celem pozyskania wersji elektronicznej

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

59

Doskonalenie podstaw programowych kluczem do modernizacji kształcenia zawodowego

Przygotowanie do wydruku w brajlu (z korektą)

Wydruk w brajlu

Przygotowanie publikacji w powiększonym druku (z korektą)

Wydruk w powiększonym druku

Przygotowanie materiału dźwiękowego do książki mówionej (w formie mowy syntetycznej lub nagrania lektora)

Opracowanie książki mówionej
Warunki osiągania efektów kształcenia w tym środki dydaktyczne, metody, formy organizacyjne
Praktyka zawodowa powinna odbywać się w instytucjach i przedsiębiorstwach zajmujących się wytwarzaniem, dystrybucją lub wykorzystywaniem sprzętu i oprogramowania
komputerowego technologii wspomagających w prowadzonej działalności.
Środki dydaktyczne
Do prowadzenia zajęć niezbędne będą zestawy komputerowe (jedno stanowisko dla jednego ucznia), wyposażone w skaner, słuchawki, mikrofon, pakiet biurowy, program OCR,
syntezatory mowy, oprogramowanie do przygotowania wydruku brajlowskiego, program do przetwarzania plików tekstowych na pliki dźwiękowe, edytor dźwięku oraz program
do tworzenia książek mówionych. Uczeń powinien mieć dostęp do monochromatycznej drukarki laserowej, drukarki brajlowskiej tekstowej, drukarki brajlowskiej graficznej.
Powinien dysponować też urządzeniami do odtwarzania książek mówionych, urządzeniami do tworzenia i odtwarzania książek mówionych, dyktafonem cyfrowym.
Zalecane metody dydaktyczne
Ze względu na charakter zajęć należy stosować wyłącznie metody praktyczne, najlepiej metodę projektu. Należy postawić na jak najbardziej samodzielne wykonywanie pracy przez
uczniów (próba pracy). Uczniowie powinni, w miarę możliwości, samodzielnie znajdować i poprawiać ewentualne błędy.
Formy organizacyjne
Uczniowie powinni wykonywać zadania w zespołach 2-3-osobowych lub indywidualnie.
Propozycje kryteriów oceny i metod sprawdzania efektów kształcenia
Ocenianie powinno odbywać się na koniec każdego etapu projektu. Oprócz tego można dokonywać oceny w trakcie trwania etapów, obserwując pracę uczniów i ich
zaangażowanie w projekt (w formie np. dzienniczka praktyk). Podstawowym kryterium oceniania osiągnięć edukacyjnych jest poziom osiągnięcia przez uczniów
uszczegółowionych efektów kształcenia. Ocenie powinny podlegać przede wszystkim stopień poprawności wykonanych wydruków i książek mówionych (brak błędów), estetyka
wykonanych wydruków oraz przejrzystość opisu (np. spisy treści, spisy utworów itp.). Metoda sprawdzania osiągnięcia efektów kształcenia oparta jest na ocenie przedstawionych
przez ucznia wydruków i książek mówionych.
Formy indywidualizacji pracy uczniów:
Komputery powinny być wyposażone w oprogramowanie wspomagające, odpowiednie do rodzaju dysfunkcji wzroku uczniów. Nauczyciele przygotowujący materiały dydaktyczne
dotyczące powinni mieć na uwadze konieczność przygotowania ich w formie brajlowskiej, w powiększonym druku lub w formie plików dźwiękowych.
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10.3. Instalacja i konfiguracja stanowiska komputerowego
Uszczegółowione efekty kształcenia
Uczeń po zrealizowaniu zajęć potrafi:

Poziom
wymagań
programowych
(P lub PP)

Kategoria
taksonomiczna

P

A

BHP(1)1. określić zasady bezpieczeństwa i higieny pracy na stanowisku
komputerowym
BHP(1)2. rozróżnić pojęcia związane z ochroną przeciwpożarową

P

B

BHP(1)3. określić zasady recyklingu i złomowania części komputerowych

P

A

BHP(1)4. określić zasady ergonomii przy pracy na stanowisku komputerowym

P

A

P

B

P

B

BHP(4)1. zidentyfikować zagrożenia występujące przy pracy z urządzeniami
zasilanymi energią elektryczną
BHP(4)2. zidentyfikować skutki użycia niewłaściwych narzędzi lub środków
ochrony indywidualnej dla sprzętu komputerowego
BHP(4)3. wskazać skutki działań związanych z nieprawidłowym wykonywaniem
prac oraz niestosowaniem norm i obowiązujących przepisów bezpieczeństwa i
higieny pracy oraz wymagań technologicznych
BHP(5)1. rozróżnić zagrożenia występujące przy pracy z urządzeniami zasilanymi
energią elektryczną
BHP(5)2. zidentyfikować zagrożenia przy pracy z niektórymi materiałami
eksploatacyjnymi
BHP(6)1. określić skutki porażenia prądem elektrycznym

Materiał kształcenia











BHP(6)2. określić skutki oddziaływania na organizm człowieka niektórych
materiałów eksploatacyjnych
BHP(7)1. określić prawidłowe wymiary stanowiska komputerowego
BHP(7)2. dobrać elementy zabezpieczeń przed porażeniem prądem elektrycznym
(wyłącznik różnicowoprądowy)
BHP(7)3. dobrać typy gaśnic do rodzaju pożaru

P

B

P

B

P

B

P

A

P

A

P

A

P

B

P

B

BHP(8)1. zastosować odzież ochronną podczas pracy z komputerem

P

C

BHP(8)2. rozróżnić środki ochrony podczas prac z wykorzystaniem narzędzi i
urządzeń zasilanych energią elektryczną

P

B














Zasady BHP na stanowisku komputerowym
Ochrona przeciwpożarowa
Ochrona środowiska
Ergonomia pracy
Pierwsza pomoc w wypadkach przy pracy
Projektowanie i organizacja pracy związane z
przygotowaniem stanowiska komputerowego
Zasady dotyczące zarządzania projektami
Analiza parametrów katalogowych
podzespołów
Konfiguracja zestawów komputerowych do
określonych zastosowań
Partycjonowanie i formatowanie dysków
Tworzenie i przywracanie obrazów dysków
stacji roboczych i serwera
Wdrażanie ochrony przed utratą danych
Stosowanie profilaktyki antywirusowej
Czynności, zadania i narzędzia administracyjne
Wdrażanie odporności na uszkodzenia
Planowanie i wykonywanie kopii zapasowych
Zarządzanie oprogramowaniem instalowanym
na serwerze i stacjach roboczych
Zarządzanie kontami i grupami użytkowników
Administrowanie prawami użytkowników
(zasady zabezpieczeń lokalnych, obiekty zasad
grupy)
Stosowanie uprawnień NTFS
Udostępnianie zasobów
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BHP(8)3. zastosować opaski antystatyczne podczas pracy z podzespołami
komputera
BHP(9)1. zastosować zasady bezpieczeństwa i higieny pracy na stanowisku
komputerowym
BHP(9)2. zastosować przepisy prawa dotyczące ochrony przeciwpożarowej i
ochrony środowiska
BHP(9)3. zastosować przepisy prawa dotyczących ochrony środowiska
BHP(10)1. określić zasady udzielania pierwszej pomocy poszkodowanemu
porażonemu prądem elektrycznym
BHP(10)2. określić zasady udzielania pierwszej pomocy przy poparzeniach
KPS(7)1. zachować tajemnicę zawodową związaną z prywatnymi danymi innych
osób
KPS(7)2. zachować tajemnicę zawodową związaną z aspektami handlowymi
PKZ(E.b)(2)1. dobrać elementy zestawu komputerowego do indywidualnych
potrzeb użytkownika na podstawie parametrów
PKZ(E.b)(2)2. skonfigurować systemy do określonych zastosowań
PKZ(E.b)(3)1. skorzystać z aplikacji wbudowanych
PKZ(E.b)(3)11. rozróżnić zadania pod względem wykorzystania funkcjonalności
programów użytkowych
PKZ(E.b)(3)12. dobrać oprogramowanie użytkowe do realizacji zadań z zakresu
wykonywania czynności administracyjnych
PKZ(E.b)(4)1. zastosować filtry przeciwprzepięciowe

C

P

C

P

C

P

C

P

A

P

A



P

C

P

C

P

B

P

C








P

C

P

C

P

C

P

C

PKZ(E.b)(4)7. zastosować zasilacze UPS

P

C

PKZ(E.b)(4)8. skonfigurować woluminy odporne na uszkodzenia

P

C

PKZ(E.b)(4)9. zaplanować automatyczne tworzenie kopii zapasowych

P

C

PP

C

P

B

P

B

PKZ(E.b)(4)10. skonfigurować automatyczną aktualizację systemów na stacjach
roboczych
PKZ(E.b)(5)3. scharakteryzować parametry katalogowe podzespołów
PKZ(E.b)(5)4. scharakteryzować parametry procesorów, pamięci, chipsetów i płyt
głównych









P



Kontrola dostępu do udostępnionych zasobów
Praca w tekstowym interfejsie użytkownika
Stosowanie poleceń wiersza poleceń
Pisanie i uruchamianie skryptów
Dobór topologii sieci
Dobór technologii sieciowych
Stosowanie narzędzi konfiguracji i
monitorowania protokołów sieciowych
Adresowanie IP z podziałem na klasy i
bezklasowe
Przeliczanie adresów IP i masek podsieci w
postaci binarnej
Rozróżnianie hostóow lokalnych i zdalnych
Podział na podsieci
Określanie liczby hostów w podsieci
Analiza tablic routingu
Śledzenie tras pakietów
Konfigurowanie routerów i przełączników
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PKZ(E.b)(5)7. scharakteryzować parametry dysków i innych nośników pamięci
masowej
PKZ(E.b)(5)8. zinterpretować parametry katalogowe urządzeń techniki
komputerowej
PKZ(E.b)(5)9. scharakteryzować parametry urządzeń peryferyjnych
PKZ(E.b)(6)1. zastosować pojęcia, określenia i nazwy charakteryzujące
informatyczne systemy komputerowe
PKZ(E.b)(6)2. rozróżnić sformułowania specjalistyczne zawarte w dokumentacji
technicznej informatycznych systemów komputerowych
PKZ(E.b)(11)1. skorzystać z elektronicznej dokumentacji sprzętu i
oprogramowania
PKZ(E.b)(11)2. pozyskać informacje na stronach internetowych i forach
branżowych
PKZ(E.b)(11)3. skorzystać z wbudowanej pomocy systemu operacyjnego
PKZ(E.b)(12)1. zidentyfikować etapy projektowania i organizacji pracy związanej z
przygotowaniem stanowiska komputerowego;
PKZ(E.b)(12)2. zorganizować pracę podczas realizacji projektu związanego z
przygotowaniem stanowiska komputerowego;
PKZ(E.b)(12)3. zastosować zasady dotyczące zarządzania projektami podczas prac
związanych z przygotowaniem stanowiska komputerowego;
PKZ(E.b)(13)1. określić czynności i zadania administracyjne

P

B

P

D

P

B

P

C

P

B

P

C

P

C

P

C

P

B

PP

D

P

C

P

A

PKZ(E.b)(13)3. dobrać oprogramowanie do określonego typu zadania

P

B

PKZ(E.b)(13)4. zastosować wbudowane narzędzia administracyjne w systemie

P

C

PKZ(E.b)(13)5. dobrać narzędzia do określonych czynności administracyjnych

P

B

P

C

P

B

P

B

E.11.4(1)5. dobrać urządzenia wejścia - wyjścia

P

B

E.11.4(2)1. skorzystać z pomocy wbudowanej wiersza poleceń

P

C

PKZ(E.b)(13)6. skorzystać z programów diagnostycznych i narzędziowych firm
trzecich
E.11.4(1)3. dobrać procesory, pamięci, płyty główne, napędy stacji roboczych i
serwera
E.11.4(1)4. dobrać zasilacze i systemy chłodzenia
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E.11.4(2)2. zastosować polecenia wiersza poleceń

P

C

E.11.4(2)3. zastosować polecenia dotyczące katalogów i plików

P

C

P

C

E.11.4(2)4. uruchomić, wstrzymać, wznowić i przerwać działanie programów
wsadowych
E.11.4(2)5. zastosować parametry, instrukcje warunkowe i pętle w skryptach

P

C

E.11.4(2)6. skorzystać z systemowych i lokalnych zmiennych środowiskowych

P

C

E.11.4(2)8. zastosować polecenia dotyczące sieci

P

C

E.11.4(2)9. wyświetlić zawartość plików

P

C

E.11.4(2)10. posłużyć się edytorem plików

P

C

E.11.4(2)11. zamknąć proces

P

C

E.11.4(3)5. wykonać partycjonowanie dysku

P

C

E.11.4(3)6. wykonać formatowanie dysku

P

C

E.11.4(3)7. utworzyć i przywrócić obraz dysku

P

C

E.11.4(4)1. zidentyfikować zagrożenia wynikające z pracy w sieci

P

A

E.11.4(4)2. zastosować zasady ochrony danych

P

C

E.11.4(4)3. zaktualizować oprogramowanie systemowe i użytkowe

P

C

E.11.4(4)4. zastosować oprogramowanie antywirusowe i antymalware

P

C

E.11.4(4)5. skonfigurować programy typu firewall

P

C

E.11.4(5)6. utworzyć konta i grupy użytkowników

P

C

E.11.4(5)7. przyporządkować użytkowników do grup

P

C

E.11.4(5)8. skorzystać z grup wbudowanych

P

C

E.11.4(5)9. administrować prawami użytkowników w systemie

P

C

E.11.4(5)10. zastosować uprawnienia NTFS

P

C

E.11.4(5)11. zastosować kompresję, szyfrowanie i przydziały dyskowe na NTFS

PP

C

E.11.4(5)12. zastosować zasady udostępniania i ochrony zasobów sieciowych

P

C
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E.11.4(6)5. zastosować topologie lokalnych sieci komputerowych
E.11.4(6)6. dobrać technologie sieciowe, w tym Ethernet

PP

C

PP

B

E.11.4(6)7. zastosować protokoły używane w komunikacji sieciowej

PP

C

E.11.4(6)8. dobrać metody i urządzenia komunikacji bezprzewodowej
E.11.4(7)1. określić funkcje karty sieciowej

PP

B

P

A

E.11.4(7)2. określić klasy adresów IP

P

A

E.11.4(7)3. przeliczyć adresy i maski podsieci w postaci binarnej

P

C

E.11.4(7)4. rozróżnić hosty lokalne i odległe

P

B

E.11.4(7)5. zastosować zasady adresowania IP

P

C

E.11.4(7)6. wyznaczyć liczbę sieci i hostów

P

C

E.11.4(7)7. zaadresować interfejsy metodą statyczną i automatyczną

P

C

E.11.4(8)1. rozpoznać rodzaje urządzeń sieciowych i oprogramowania sieciowego

P

B

E.11.4(8)2. wymienić funkcje urządzeń sieciowych i oprogramowania sieciowego

P

A

E.11.4(8)3. zanalizować tablice routingu

P

D

E.11.4(8)4. sprawdzić trasy przesyłania pakietów

P

C

E.11.4(8)5. skonfigurować urządzenia sieciowe

P

C

Planowane zadania
Wykonaj projekt związany z przygotowaniem stanowiska komputerowego. Projekt powinien obejmować:

Nienadzorowaną instalację systemu operacyjnego

Wyszukanie w Internecie niezbędnych sterowników do podzespołów jednostki centralnej oraz ich instalacje

Wyszukanie w Internecie najnowszych sterowników do urządzeń peryferyjnych oraz ich instalacje (np. skanera, drukarek)

Instalację oprogramowanie użytkowego (pakiet biurowy, program typu OCR, menedżer plików, klient poczty, komunikator internetowy, oprogramowanie antywirusowe,
edytor dźwięku, oprogramowanie do nagrywania płyt CD/DVD, odtwarzacz multimediów, pakiet kodeków, oprogramowanie do kompresji z możliwością obsługi przy
pomocy wiersza poleceń itp.)

Instalację oprogramowania i urządzeń technologii wspomagającej

Instalację oprogramowania narzędziowego (do zarządzania partycjami, tworzenia obrazów dysku itp.)

Podział dysku na partycje

Napisanie skryptu tworzącego grupy i konta użytkowników lokalnych, foldery na dysku, przydzielającego prawa dostępu, udostępniającego zasoby
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Konfigurację kont uwzględniającą zadane potrzeby użytkowników (np. wzrokowe)

Napisanie skryptu programu kompresującego, archiwizującego dane na zewnętrznym serwerze

Wykonanie kopii zapasowej obejmującej dane foldery i ustawienia

Wykonanie obrazu partycji systemowej

Konfigurację punktów dostępowych sieci bezprzewodowej z użyciem centralnego serwera autoryzacyjnego (np. serwera Radius)

Konfigurację przełączników zarządzalnych obejmującą tworzenie sieci VPN,
Warunki osiągania efektów kształcenia w tym środki dydaktyczne, metody, formy organizacyjne
Praktyka zawodowa powinna odbywać się w instytucjach i przedsiębiorstwach zajmujących się wytwarzaniem, dystrybucją lub wykorzystywaniem sprzętu i oprogramowania
komputerowego technologii wspomagających w prowadzonej działalności.
Środki dydaktyczne
Do prowadzenia zajęć niezbędne będą komputery (jedno stanowisko dla jednego ucznia) oraz wersje instalacyjne licencjonowanego oprogramowania użytkowego,
narzędziowego, technologii wspomagającej oraz systemu operacyjnego. Uczeń powinien mieć dostęp do monochromatycznej drukarki laserowej, drukarki brajlowskiej tekstowej,
drukarki brajlowskiej graficznej, notatnika brajlowskiego z monitorem brajlowskim, routera, switcha, dysku twardego przenośnego, dysku sieciowego, zasilacza awaryjnego UPS.
Zalecane metody dydaktyczne
Ze względu na charakter zajęć należy stosować wyłącznie metody praktyczne, najlepiej metodę projektu. Należy postawić na jak najbardziej samodzielne wykonywanie pracy przez
uczniów (próba pracy). Uczniowie powinni, w miarę możliwości, samodzielnie znajdować i poprawiać ewentualne błędy.
Formy organizacyjne
Uczniowie powinni wykonywać zadania w zespołach 2-3-osobowych lub indywidualnie.
Propozycje kryteriów oceny i metod sprawdzania efektów kształcenia
Ocenianie powinno odbywać się na koniec każdego etapu projektu. Oprócz tego można dokonywać oceny w trakcie trwania etapów, obserwując pracę uczniów i ich
zaangażowanie w projekt (w formie np. dzienniczka praktyk). Podstawowym kryterium oceniania osiągnięć edukacyjnych jest poziom osiągnięcia przez uczniów
uszczegółowionych efektów kształcenia. Ocenie powinny podlegać przede wszystkim kompletność wykonania projektu, poprawność napisanych skryptów, poprawność
konfiguracji kont.
Formy indywidualizacji pracy uczniów uwzględniające:
Komputery powinny być wyposażone w oprogramowanie wspomagające, odpowiednie do rodzaju dysfunkcji wzroku uczniów. Nauczyciele przygotowujący materiały dydaktyczne
dotyczące powinni mieć na uwadze konieczność przygotowania ich w formie brajlowskiej, w powiększonym druku lub w formie plików dźwiękowych.
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ZAŁĄCZNIKI
Załącznik 1. EFEKTY KSZTAŁCENIA DLA ZAWODU TECHNIK TYFLOINFORMATYK ZAPISANE W ROZPORZĄDZENIU W SPRAWIE PODSTAWY PROGRAMOWEJ KSZTAŁCENIA W ZAWODACH
(tabela 1)
Załącznik 2. POGRUPOWANE EFEKTY KSZTAŁCENIA (tabela 2)
Załącznik 3. USZCZEGÓŁOWIONE EFEKTY KSZTAŁCENIA (tabela 4)
Załącznik 1.
EFEKTY KSZTAŁCENIA DLA ZAWODU TECHNIK TYFLOINFORMATYK ZAPISANE W ROZPORZĄDZENIU W SPRAWIE PODSTAWY PROGRAMOWEJ KSZTAŁCENIA W ZAWODACH (tabela
1)
Efekty kształcenia
Efekty kształcenia wspólne dla wszystkich zawodów
Bezpieczeństwo i higiena pracy (BHP)
BHP(1) rozróżnia pojęcia związane z bezpieczeństwem i higieną pracy, ochroną przeciwpożarową, ochroną środowiska i ergonomią;
BHP(2) rozróżnia zadania i uprawnienia instytucji oraz służb działających w zakresie ochrony pracy i ochrony środowiska w Polsce;
BHP(3) określa prawa i obowiązki pracownika oraz pracodawcy w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy;
BHP(4) przewiduje zagrożenia dla zdrowia i życia człowieka oraz mienia i środowiska związane z wykonywaniem zadań zawodowych;
BHP(5) określa zagrożenia związane z występowaniem szkodliwych czynników w środowisku pracy;
BHP(6) określa skutki oddziaływania czynników szkodliwych na organizm człowieka;
BHP(7) organizuje stanowisko pracy zgodnie z obowiązującymi wymaganiami ergonomii, przepisami bezpieczeństwa i higieny pracy, ochrony przeciwpożarowej i ochrony środowiska;
BHP(8) stosuje środki ochrony indywidualnej i zbiorowej podczas wykonywania zadań zawodowych;
BHP(9) przestrzega zasad bezpieczeństwa i higieny pracy oraz stosuje przepisy prawa dotyczące ochrony przeciwpożarowej i ochrony środowiska;
BHP(10) udziela pierwszej pomocy poszkodowanym w wypadkach przy pracy oraz w stanach zagrożenia zdrowia i życia.
Podejmowanie i prowadzenie działalności gospodarczej (PDG)
PDG(1) stosuje pojęcia z obszaru funkcjonowania gospodarki rynkowej;
PDG(2) stosuje przepisy prawa pracy, przepisy prawa dotyczące ochrony danych osobowych oraz przepisy prawa podatkowego i prawa autorskiego;
PDG(3) stosuje przepisy prawa dotyczące prowadzenia działalności gospodarczej;
PDG(4) rozróżnia przedsiębiorstwa i instytucje występujące w branży i powiązania między nimi;
PDG(5) analizuje działania prowadzone przez przedsiębiorstwa funkcjonujące w branży;
PDG(6) inicjuje wspólne przedsięwzięcia z różnymi przedsiębiorstwami z branży;
PDG(7) przygotowuje dokumentację niezbędną do uruchomienia i prowadzenia działalności gospodarczej;
PDG(8) prowadzi korespondencję związaną z prowadzeniem działalności gospodarczej;
PDG(9) obsługuje urządzenia biurowe oraz stosuje programy komputerowe wspomagające prowadzenie działalności gospodarczej;
PDG(10) planuje i podejmuje działania marketingowe prowadzonej działalności gospodarczej;
PDG(11) optymalizuje koszty i przychody prowadzonej działalności gospodarczej.
Język obcy ukierunkowany zawodowo (JOZ)
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Efekty kształcenia
JOZ(1) posługuje się zasobem środków językowych (leksykalnych, gramatycznych, ortograficznych oraz fonetycznych), umożliwiających realizację zadań zawodowych;
JOZ(2) interpretuje wypowiedzi dotyczące wykonywania typowych czynności zawodowych artykułowane powoli i wyraźnie, w standardowej odmianie języka;
JOZ(3) analizuje i interpretuje krótkie teksty pisemne dotyczące wykonywania typowych czynności zawodowych;
JOZ(4) formułuje krótkie i zrozumiałe wypowiedzi oraz teksty pisemne umożliwiające komunikowanie się w środowisku pracy;
JOZ(5) korzysta z obcojęzycznych źródeł informacji.
Kompetencje personalne i społeczne (KPS)
KPS(1) przestrzega zasad kultury i etyki;
KPS(2) jest kreatywny i konsekwentny w realizacji zadań;
KPS(3) przewiduje skutki podejmowanych działań;
KPS(4) jest otwarty na zmiany;
KPS(5) potrafi radzić sobie ze stresem;
KPS(6) aktualizuje wiedzę i doskonali umiejętności zawodowe;
KPS(7) przestrzega tajemnicy zawodowej;
KPS(8) potrafi ponosić odpowiedzialność za podejmowane działania;
KPS(9) potrafi negocjować warunki porozumień;
KPS(10) współpracuje w zespole.
Organizacja pracy małych zespołów (OMZ) w przypadku zawodów nauczanych na poziomie technika
OMZ(1) planuje pracę zespołu w celu wykonania przydzielonych zadań;
OMZ(2) dobiera osoby do wykonania przydzielonych zadań;
OMZ(3) kieruje wykonaniem przydzielonych zadań;
OMZ(4) ocenia jakość wykonania przydzielonych zadań;
OMZ(5) wprowadza rozwiązania techniczne i organizacyjne wpływające na poprawę warunków i jakość pracy;
OMZ(6) komunikuje się ze współpracownikami.
Efekty kształcenia wspólne dla zawodów w ramach obszaru kształcenia, stanowiące podbudowę do kształcenia w zawodzie lub grupie zawodów
PKZ(E.b)(1) rozpoznaje symbole graficzne i oznaczenia podzespołów systemu komputerowego;
PKZ(E.b)(2) dobiera elementy i konfiguracje systemu komputerowego;
PKZ(E.b)(3) dobiera oprogramowanie użytkowe do realizacji określonych zadań;
PKZ(E.b)(4) stosuje zabezpieczenia sprzętu komputerowego i systemu operacyjnego;
PKZ(E.b)(5) rozróżnia parametry sprzętu komputerowego;
PKZ(E.b)(6) charakteryzuje informatyczne systemy komputerowe;
PKZ(E.b)(7) określa funkcje systemu operacyjnego;
PKZ(E.b)(8) posługuje się terminologią dotyczącą lokalnych sieci komputerowych;
PKZ(E.b)(9) charakteryzuje urządzenia sieciowe;
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Efekty kształcenia
PKZ(E.b)(10) charakteryzuje rodzaje oprogramowania użytkowego;
PKZ(E.b)(11) korzysta z publikacji elektronicznych;
PKZ(E.b)(12) przestrzega zasad zarządzania projektem w trakcie organizacji i planowania pracy;
PKZ(E.b)(13) stosuje programy komputerowe wspomagające wykonywanie zadań.
Efekty kształcenia właściwe dla kwalifikacji wyodrębnionych w zawodzie
E.11.1(1) posługuje się klawiaturą komputera z zastosowaniem metody bezwzrokowej;
E.11.1(2) przestrzega zasad obsługi interfejsów graficznych bez urządzeń wskazujących;
E.11.1(3) określa funkcje programów udźwiękowiających komputer;
E.11.1(4) instaluje oraz konfiguruje programy udźwiękowiające komputer;
E.11.1(5) dobiera syntezatory mowy do określonych zastosowań, instaluje je oraz konfiguruje;
E.11.1(6) przestrzega zasad ogłaszania informacji z ekranu;
E.11.1(7) posługuje się pismem punktowym Braille’a;
E.11.1(8) kontroluje interfejs systemu operacyjnego i programów użytkowych za pomocą oprogramowania udźwiękowiającego oraz monitora brajlowskiego;
E.11.1(9) posługuje się notatnikami brajlowskimi;
E.11.1(10) przestrzega zasad przygotowywania dokumentów brajlowskich;
E.11.1(11) obsługuje programy komputerowe do przygotowania wydruku brajlowskiego;
E.11.1(12) obsługuje graficzne i tekstowe drukarki brajlowskie;
E.11.1(13) konfiguruje i obsługuje oprogramowanie udźwiękowiające telefony komórkowe i inne urządzenia przenośne;
E.11.1(14) projektuje stanowisko komputerowe dla użytkownika niewidomego.
E.11.2(1) określa funkcje programów powiększających i powiększająco-udźwiękowiających ekran;
E.11.2(2) instaluje oraz konfiguruje programy powiększające i powiększająco-udźwiękowiające ekran;
E.11.2(3) kontroluje interfejs systemu operacyjnego i programów użytkowych przy pomocy programów powiększających i powiększająco-udźwiękowiających ekran;
E.11.2(4) obsługuje powiększalniki komputerowe, telewizyjne i przenośne;
E.11.2(5) projektuje stanowisko komputerowe dla użytkownika słabo widzącego.
E.11.3(1) skanuje i rozpoznaje tekst drukowany za pomocą programów do optycznego rozpoznawania znaków (OCR);
E.11.3(2) nagrywa i edytuje pliki dźwiękowe;
E.11.3(3) rozpoznaje i dobiera formaty plików książek mówionych;
E.11.3(4) obsługuje urządzenia do odtwarzania książek mówionych;
E.11.3(5) stosuje programy do przetwarzania plików tekstowych na pliki dźwiękowe;
E.11.3(6) tworzy książki mówione;
E.11.3(7) obsługuje urządzenia lektorskie;
E.11.3(8) obsługuje udźwiękowione urządzenia elektroniczne codziennego użytku.
E.11.4(1) dobiera elementy zestawu komputerowego do zadanych zastosowań;
E.11.4(2) posługuje się tekstowym interfejsem systemów operacyjnych;
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Efekty kształcenia
E.11.4(3) wykonuje partycjonowanie i formatowanie dysku, dobiera systemy plików do określonych zastosowań;
E.11.4(4) przestrzega zasady bezpiecznej pracy z komputerem podłączonym do sieci.
E.11.4(5) zarządza kontami użytkowników i dostępem do zasobów sieciowych;
E.11.4(6) rozpoznaje topologie lokalnych sieci komputerowych, technologie i protokoły sieciowe;
E.11.4(7) konfiguruje interfejsy sieciowe;
E.11.4(8) stosuje urządzenia i oprogramowanie sieciowe.
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Załącznik 2.

klasa

X

X

X

X

X

(2) interpretuje wypowiedzi dotyczące wykonywania typowych czynności zawodowych
artykułowane powoli i wyraźnie, w standardowej odmianie języka;

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

(4) formułuje krótkie i zrozumiałe wypowiedzi oraz teksty pisemne umożliwiające
komunikowanie się w środowisku pracy;

X

X

X

X

X

X

(5) korzysta z obcojęzycznych źródeł informacji;

X

X

X

X

X

X

Liczba godzin przeznaczona na
realizację efektów kształcenia

X

II semestr

II semestr

(1) posługuje się zasobem środków językowych (leksykalnych, gramatycznych, ortograficznych
oraz fonetycznych), umożliwiających realizację zadań zawodowych;

Uczeń:

I semestr

I semestr

IV

II semestr

III

I semestr

II

II semestr

I

I semestr

Efekty kształcenia
/umiejętności, wiedza oraz kompetencje personalne i społeczne/

Efekty wspólne dla wszystkich
zawodów / wspólne dla zawodów
w ramach obszaru E / kwalifikacje

Nazwa zajęć edukacyjnych

POGRUPOWANE EFEKTY KSZTAŁCENIA (tabela 2)

Język angielski zawodowy w branży
tyfloinformatycznej

Kształcenie zawodowe teoretyczne

(3) analizuje i interpretuje krótkie teksty pisemne dotyczące wykonywania typowych czynności
zawodowych;

JOZ

Łączna liczba godzin
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(2) rozróżnia zadania i uprawnienia instytucji oraz służb działających w zakresie ochrony pracy i
ochrony środowiska w Polsce;

X

X

X

X

X

X

(1) stosuje pojęcia z obszaru funkcjonowania gospodarki rynkowej;

X

X

X

(2) stosuje przepisy prawa pracy, przepisy o ochronie danych osobowych oraz prawa
podatkowego i prawa autorskiego;

X

X

X

(3) stosuje przepisy prawa dotyczące prowadzenia działalności gospodarczej;

X

X

X

(4) rozróżnia przedsiębiorstwa i instytucje występujące w branży i powiązania między nimi,

X

X

X

(5) analizuje działania prowadzone przez przedsiębiorstwa funkcjonujące w branży;

X

X

X

X

X

X

(7) przygotowuje dokumentację niezbędną do uruchomienia i prowadzenia działalności
gospodarczej;

X

X

X

(8) prowadzi korespondencję związaną z prowadzeniem działalności gospodarczej;

X

X

X

(9) obsługuje urządzenia biurowe oraz stosuje programy komputerowe wspomagające
prowadzenie działalności gospodarczej;

X

X

X

(10) planuje i podejmuje działania marketingowe prowadzonej działalności gospodarczej;

X

X

X

(11) optymalizuje koszty i przychody prowadzonej działalności gospodarczej.

X

X

X

(2) jest kreatywny i konsekwentny w realizacji zadań;

X

X

X

X
X

X
X

X
X

(9) potrafi negocjować warunki porozumień;

X

X

X

(10) współpracuje w zespole;

X

X

X

Działalność gospodarcza w branży informatycznej

(3) określa prawa i obowiązki pracownika oraz pracodawcy w zakresie bezpieczeństwa i higieny
pracy;

(6) inicjuje wspólne przedsięwzięcia z różnymi przedsiębiorstwami z branży;

(4) jest otwarty na zmiany;
(5) potrafi radzić sobie ze stresem;

BHP

PDG

KPS

2

Łączna liczba godzin
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(1) rozróżnia pojęcia związane z bezpieczeństwem i higieną pracy, ochroną przeciwpożarową,
ochroną środowiska i ergonomią;
(4) przewiduje zagrożenia dla zdrowia i życia człowieka oraz mienia i środowiska związane z
wykonywaniem zadań zawodowych;
(5) identyfikuje zagrożenia związane z występowaniem szkodliwych czynników w środowisku
pracy;
(6) określa skutki oddziaływania czynników szkodliwych na organizm człowieka;

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

(8) stosuje środki ochrony indywidualnej i zbiorowej podczas wykonywania zadań zawodowych;

X

X

X

X

X

X

X

(9) przestrzega zasad bezpieczeństwa i higieny pracy oraz stosuje przepisy prawa dotyczące
ochrony przeciwpożarowej i ochrony środowiska;

X

X

X

X

X

X

X

(10) udziela pierwszej pomocy poszkodowanym w wypadkach przy pracy oraz w stanach
zagrożenia zdrowia i życia;

X

X

X

X

X

X

X

X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X

X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X

X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X

X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X

X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X

X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X

X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X

X

X

X

X

X

X

X

Systemy i sieci komputerowe

(7) organizuje stanowisko pracy zgodnie z obowiązującymi wymaganiami ergonomii, przepisami
bezpieczeństwa i higieny pracy, ochrony przeciwpożarowej i ochrony środowiska;

(1) rozpoznaje symbole graficzne i oznaczenia podzespołów systemu komputerowego;
(2) dobiera elementy i konfiguracje systemu komputerowego;
(3) dobiera oprogramowanie użytkowe do realizacji określonych zadań;
(4) stosuje zabezpieczenia sprzętu komputerowego i systemu operacyjnego;
(5) rozróżnia parametry sprzętu komputerowego;
(6) charakteryzuje informatyczne systemy komputerowe;
(7) określa funkcje systemu operacyjnego;
(8) posługuje się terminologią dotyczącą lokalnych sieci komputerowych;
(9) charakteryzuje urządzenia sieciowe;
(11) korzysta z publikacji elektronicznych;
(12) przestrzega zasad zarządzania projektem w trakcie organizacji i planowania pracy;
(13) stosuje programy komputerowe wspomagające wykonywanie zadań.
4(1) dobiera elementy zestawu komputerowego do zadanych zastosowań;
4(2) posługuje się tekstowym interfejsem systemów operacyjnych;
4(3) wykonuje partycjonowanie i formatowanie dysku, dobiera systemy plików do określonych
zastosowań;

BHP

PKZ(E.b)

E.11.
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Urządzenia mówiące

Technologie brajlowskie

Doskonalenie podstaw programowych kluczem do modernizacji kształcenia zawodowego
4(5) zarządza kontami użytkowników i dostępem do zasobów sieciowych;

X

X

X

X

X

X

X

4(6) rozpoznaje topologie lokalnych sieci komputerowych, technologie i protokoły sieciowe;

X

X

X

X

X

X

X

X
X
X

Łączna liczba godzin
X
X
X
X
X
X
X
X
X

X

X

X

X

X
X

X
X

X
X

X
X

1(11) obsługuje programy komputerowe do przygotowania wydruku brajlowskiego;

X

X

X

X

1(12) obsługuje graficzne i tekstowe drukarki brajlowskie;

X

X

(3) dobiera oprogramowanie użytkowe do realizacji określonych zadań;
(11) korzysta z publikacji elektronicznych;
3(1) skanuje i rozpoznaje tekst drukowany za pomocą programów do optycznego rozpoznawania
znaków (OCR);
3(2) nagrywa i edytuje pliki dźwiękowe;
3(3) rozpoznaje i dobiera formaty plików książek mówionych;
3(4) obsługuje urządzenia do odtwarzania książek mówionych;

X
X

X
X

X

X

X
X
X

X
X
X

3(5) stosuje programy do przetwarzania plików tekstowych na pliki dźwiękowe;

X

X

3(6) tworzy książki mówione;
3(7) obsługuje urządzenia lektorskie;
3(8) obsługuje udźwiękowione urządzenia elektroniczne codziennego użytku.

X
X
X

X
X
X

(3) dobiera oprogramowanie użytkowe do realizacji określonych zadań;
(11) korzysta z publikacji elektronicznych;
1(7) posługuje się pismem punktowym Braille’a;
1(8) kontroluje interfejs systemu operacyjnego i programów użytkowych za pomocą
oprogramowania udźwiękowiającego oraz monitora brajlowskiego;
1(9) posługuje się notatnikami brajlowskimi;
1(10) przestrzega zasad przygotowywania dokumentów brajlowskich;

PKZ(E.b)

E.11.

PKZ(E.b)

E.11.

X
X
Łączna liczba godzin

360
6

144

150
4

86

Łączna liczba godzin

90

Łączna liczba godzin przeznaczona na kształcenie zawodowe teoretyczne

750

Oprogram
owanie
udźwięko
wiające

Kształcenie zawodowe praktyczne
(7) organizuje stanowisko pracy zgodnie z obowiązującymi wymaganiami ergonomii, przepisami
bezpieczeństwa i higieny pracy, ochrony przeciwpożarowej i ochrony środowiska;

BHP

X

X

X

X

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

74

6

Doskonalenie podstaw programowych kluczem do modernizacji kształcenia zawodowego
(8) stosuje środki ochrony indywidualnej i zbiorowej podczas wykonywania zadań zawodowych;

X

X

X

X

(9) przestrzega zasad bezpieczeństwa i higieny pracy oraz stosuje przepisy prawa dotyczące
ochrony przeciwpożarowej i ochrony środowiska;

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

(8) potrafi ponosić odpowiedzialność za podejmowane działania;

X

X

X

X

(1) planuje pracę zespołu w celu wykonania przydzielonych zadań;

X

X

X

X

(2) dobiera osoby do wykonania przydzielonych zadań;

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

(5) wprowadza rozwiązania techniczne i organizacyjne wpływające na poprawę warunków i
jakość pracy;

X

X

X

X

(6) komunikuje się ze współpracownikami;

X

X

X

X

(2) dobiera elementy i konfiguracje systemu komputerowego;

X

X

X

X

(3) dobiera oprogramowanie użytkowe do realizacji określonych zadań;

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

(10) charakteryzuje rodzaje oprogramowania użytkowego;

X

X

X

X

(11) korzysta z publikacji elektronicznych;

X

X

X

X

1(1) posługuje się klawiaturą komputera z zastosowaniem metody bezwzrokowej;

X

X

X

X

1(2) przestrzega zasad obsługi interfejsów graficznych bez urządzeń wskazujących;

X

X

X

X

(1) przestrzega zasad kultury oraz etyki;
(3) przewiduje skutki podejmowanych działań;

KPS

(3) kieruje wykonaniem przydzielonych zadań;
OMZ

(4) ocenia jakość wykonania przydzielonych zadań;

(4) stosuje zabezpieczenia sprzętu komputerowego i systemu operacyjnego;
(5) rozróżnia parametry sprzętu komputerowego;

1(3) określa funkcje programów udźwiękowiających komputer;

PKZ(E.b)

X

X

X

X

1(4) instaluje oraz konfiguruje programy udźwiękowiające komputer;

X

X

X

X

1(5) dobiera syntezatory mowy do określonych zastosowań, instaluje je oraz konfiguruje;

X

X

X

X

E.11.
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1(6) przestrzega zasad ogłaszania informacji z ekranu;

X

X

X

X

1(8) kontroluje interfejs systemu operacyjnego i programów użytkowych za pomocą
oprogramowania udźwiękowiającego oraz monitora brajlowskiego;

X

X

X

X

1(13) konfiguruje i obsługuje oprogramowanie udźwiękowiające telefony komórkowe i inne
urządzenia przenośne;

X

X

X

X

1(14) projektuje stanowisko komputerowe dla użytkownika niewidomego;

X

X

X

X
Łączna liczba godzin

(7) organizuje stanowisko pracy zgodnie z obowiązującymi wymaganiami ergonomii, przepisami
bezpieczeństwa i higieny pracy, ochrony przeciwpożarowej i ochrony środowiska;

X

X

X

X

X

X

(9) przestrzega zasad bezpieczeństwa i higieny pracy oraz stosuje przepisy prawa dotyczące
ochrony przeciwpożarowej i ochrony środowiska;

X

X

X

(1) przestrzega zasad kultury oraz etyki;

X

X

X

X

X

X

(8) potrafi ponosić odpowiedzialność za podejmowane działania;

X

X

X

(1) planuje pracę zespołu w celu wykonania przydzielonych zadań;

X

X

X

(2) dobiera osoby do wykonania przydzielonych zadań;

X

X

X

(3) kieruje wykonaniem przydzielonych zadań;

X

X

X

X

X

X

(5) wprowadza rozwiązania techniczne i organizacyjne wpływające na poprawę warunków i
jakość pracy;

X

X

X

(6) komunikuje się ze współpracownikami;

X

X

X

(2) dobiera elementy i konfiguracje systemu komputerowego;

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Oprogramowanie powiększające

(8) stosuje środki ochrony indywidualnej i zbiorowej podczas wykonywania zadań zawodowych;

(3) przewiduje skutki podejmowanych działań;

BHP

KPS

OMZ

(4) ocenia jakość wykonania przydzielonych zadań;

(3) dobiera oprogramowanie użytkowe do realizacji określonych zadań;
(4) stosuje zabezpieczenia sprzętu komputerowego i systemu operacyjnego;
(5) rozróżnia parametry sprzętu komputerowego;

PKZ(E.b)
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(10) charakteryzuje rodzaje oprogramowania użytkowego;

X

X

X

(11) korzysta z publikacji elektronicznych;

X

X

X

1(1) posługuje się klawiaturą komputera z zastosowaniem metody bezwzrokowej;

X

X

X

1(2) przestrzega zasad obsługi interfejsów graficznych bez urządzeń wskazujących;

X

X

X

1(6) przestrzega zasad ogłaszania informacji z ekranu;

X

X

X

2(1) określa funkcje programów powiększających i powiększająco-udźwiękowiających ekran;

X

X

X

X

X

X

2(3) kontroluje interfejs systemu operacyjnego i programów użytkowych przy pomocy
programów powiększających i powiększająco-udźwiękowiających ekran;

X

X

X

2(4) obsługuje powiększalniki komputerowe, telewizyjne i przenośne;

X

X

X

2(5) projektuje stanowisko komputerowe dla użytkownika słabo widzącego;

X

X

X

2(2) instaluje oraz konfiguruje programy powiększające i powiększająco-udźwiękowiające ekran;

E.11.

Łączna liczba godzin

Pisanie na klawiaturze

(3) przewiduje skutki podejmowanych działań;

X

X

X

X

(6) aktualizuje wiedzę i doskonali umiejętności zawodowe;

X

X

X

X

1(1) posługuje się klawiaturą komputera z zastosowaniem metody bezwzrokowej;

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

210

KPS

1(2) przestrzega zasad obsługi interfejsów graficznych bez urządzeń wskazujących;

E.11.

1(6) przestrzega zasad ogłaszania informacji z ekranu;

90

Łączna liczba godzin
Administrowani
e systemami
operacyjnymi

180

(7) przestrzega tajemnicy zawodowej;

KPS

(8) potrafi ponosić odpowiedzialność za podejmowane działania;
(1) rozpoznaje symbole graficzne i oznaczenia podzespołów systemu komputerowego;
(2) dobiera elementy i konfiguracje systemu komputerowego;

PKZ(E.b)

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X
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(3) dobiera oprogramowanie użytkowe do realizacji określonych zadań;

X

X

X

X

X

(4) stosuje zabezpieczenia sprzętu komputerowego i systemu operacyjnego;

X

X

X

X

X

(5) rozróżnia parametry sprzętu komputerowego;

X

X

X

X

X

(6) charakteryzuje informatyczne systemy komputerowe;

X

X

X

X

X

(11) korzysta z publikacji elektronicznych;

X

X

X

X

X

(12) przestrzega zasad zarządzania projektem w trakcie organizacji i planowania pracy;

X

X

X

X

X

(13) stosuje programy komputerowe wspomagające wykonywanie zadań.

X

X

X

X

X

4(1) dobiera elementy zestawu komputerowego do zadanych zastosowań;

X

X

X

X

X

4(2) posługuje się tekstowym interfejsem systemów operacyjnych;

X

X

X

X

X

4(3) wykonuje partycjonowanie i formatowanie dysku, dobiera systemy plików do określonych
zastosowań;

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

4(6) rozpoznaje topologie lokalnych sieci komputerowych, technologie i protokoły sieciowe;

X

X

X

X

X

4(7) konfiguruje interfejsy sieciowe;

X

X

X

X

X

4(8) stosuje urządzenia i oprogramowanie sieciowe.

X

X

X

X

X

4(4) przestrzega zasady bezpiecznej pracy z komputerem podłączonym do sieci.

E.11.

4(5) zarządza kontami użytkowników i dostępem do zasobów sieciowych;

Łączna liczba godzin

180

Łączna liczba godzin przeznaczona na kształcenie zawodowe praktyczne

750
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Załącznik 3.
USZCZEGÓŁOWIONE EFEKTY KSZTAŁCENIA (tabela 4)
Efekty kształcenia z podstawy programowej
Uczeń:
Język angielski zawodowy w branży tyfloinformatycznej
JOZ(1) posługuje się zasobem środków językowych
(leksykalnych, gramatycznych, ortograficznych oraz
fonetycznych), umożliwiających realizację zadań
zawodowych;

JOZ(2) interpretuje wypowiedzi dotyczące wykonywania
typowych czynności zawodowych artykułowane powoli
i wyraźnie, w standardowej odmianie języka;

JOZ(3) analizuje i interpretuje krótkie teksty pisemne
dotyczące wykonywania typowych czynności zawodowych;

JOZ(4) formułuje krótkie i zrozumiałe wypowiedzi oraz teksty
pisemne umożliwiające komunikowanie się w środowisku
pracy;

Uszczegółowione efekty kształcenia
Uczeń po zrealizowaniu zajęć potrafi:
JOZ(1)1. posłużyć się poprawnie kontekstem w zrozumieniu wypowiedzi z użyciem specjalistycznego słownictwa
stosowanego w branży tyfloinformatycznej;
JOZ(1)2. obsłużyć klienta w języku angielskim zgodnie z jego oczekiwaniami;
JOZ(1)3. przeczytać i prawidłowo przetłumaczyć ofertę handlową dotyczącą informatycznych systemów
komputerowych;
JOZ(1)4. prawidłowo zredagować w języku angielskim korespondencję wysyłaną za pomocą poczty elektronicznej;
JOZ(2)1. przeprowadzić rozmowę kontrahencką z klientem w języku angielskim z uwzględnieniem rodzaju
proponowanych usług;
JOZ(2)2. posłużyć się językiem angielskim w zakresie wspomagającym wykonywane zadań zawodowych technika
tyfloinformatyka z zastosowaniem poprawnej terminologii;
JOZ(2)3. zinterpretować poprawnie typowe pytania stawiane przez klientów w języku angielskim;
JOZ(2)4. wydać polecenia w języku angielskim dotyczące realizacji prac zawodowych zgodnie z zasadami gramatyki;
JOZ(2)5. zastosować zwroty grzecznościowe w języku angielskim zgodnie z zasadami;
JOZ(2)6. negocjować warunki zakupu określonego sprzętu w języku angielskim zgodnie z zasadami gramatyki i z
wykorzystaniem odpowiedniej terminologii;
JOZ(2)7. opracować w języku angielskim porozumienie o współpracy z kontrahentem zgodnie z zasadami
gramatyki;
JOZ(3)1. przetłumaczyć na język angielski z zachowaniem podstawowych zasad gramatyki i ortografii, teksty
zawodowe napisane w języku polskim;
JOZ(3)2. przeczytać i przetłumaczyć anglojęzyczną korespondencję dotycząca zamawianej usługi;
JOZ(3)3. przeczytać i przetłumaczyć anglojęzyczne instrukcje dotyczące zasad obsługi urządzeń informatycznych;
JOZ(3)4. przeczytać i przetłumaczyć anglojęzyczne instrukcje dotyczące stosowanego oprogramowania;
JOZ(4)1. porozumieć się z uczestnikami procesu pracy w języku angielskim wykorzystując słownictwo zawodowe;
JOZ(4)2. przekazać w języku angielskim informacje dotyczące wykonywanych prac zgodnie z zasadami gramatyki;
JOZ(4)3. słuchać ze zrozumieniem wypowiedzi w języku angielskim kontrahentów zgodnie z zasadami aktywnego
słuchania;
JOZ(4)4. porozumieć się z zespołem współpracowników poprawnie w języku angielskim zgodnie z zasadami;
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JOZ(5) korzysta z obcojęzycznych źródeł informacji.

JOZ(4)5. zredagować notatkę w języku angielskim z tekstu zawodowego słuchanego i czytanego;
JOZ(5)1. skorzystać z anglojęzycznych zasobów Internetu związanych z tematyką zawodową;
JOZ(5)2. dokonać analizy informacji zawartych w anglojęzycznej dokumentacji technicznej;
JOZ(5)3. wyszukać w różnych źródłach informacje dotyczące sprzętu i urządzeń informatycznych;
JOZ (5)4. skorzystać z anglojęzycznych portali internetowych przy wyszukiwaniu ofert szkoleniowych;
JOZ (5)5. zgromadzić i przetłumaczyć poprawnie oferty szkoleniowe dla branży tyfloinformatycznej.

Działalność gospodarcza w branży informatycznej
BHP(2) rozróżnia zadania i uprawnienia instytucji oraz służb
działających w zakresie ochrony pracy i ochrony środowiska
w Polsce;
BHP(3) określa prawa i obowiązki pracownika oraz
pracodawcy w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy;
PDG(1) stosuje pojęcia z obszaru funkcjonowania gospodarki
rynkowej;

PDG(2) stosuje przepisy prawa pracy, przepisy prawa
dotyczące ochrony danych osobowych oraz przepisy prawa
podatkowego i prawa autorskiego;

PDG(3) stosuje przepisy prawa dotyczące prowadzenia
działalności gospodarczej;
PDG(4) rozróżnia przedsiębiorstwa i instytucje występujące
w branży i powiązania między nimi;
PDG(5) analizuje działania prowadzone przez firmy
funkcjonujące w branży;
PDG(6) inicjuje wspólne przedsięwzięcia z różnymi
przedsiębiorstwami z branży;

BHP(2)1. rozróżnić zadania instytucji oraz służb działających w zakresie ochrony pracy i ochrony środowiska w
Polsce;
BHP(2)2. rozróżnić uprawnienia instytucji oraz służb działających w zakresie ochrony pracy i ochrony środowiska w
Polsce;
BHP(3)1. Określić prawa i obowiązki pracownika w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy;
BHP(3)2. Określić prawa i obowiązki pracodawcy w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy;
PDG(1)1. rozróżniać podstawowe pojęcia z obszaru gospodarki rynkowej;
PDG(1)2. zdefiniować pojęcia: działalność gospodarcza, osobowość prawna, własność prywatna;
PDG(1)3. scharakteryzować pojęcia mikroprzedsiębiorca, małe, średnie i duże przedsiębiorstwo;
PDG(2)1. zanalizować przepisy prawa pracy, przepisy prawa dotyczące ochrony danych osobowych oraz przepisy
prawa podatkowego i prawa autorskiego;
PDG(2)2. sporządzać umowy o pracę, zlecenie oraz o dzieło;
PDG(2)3. stworzyć wewnętrzne procedury polityki ochrony danych osobowych;
PDG(2)4. zidentyfikować przepisy prawa podatkowego i prawa autorskiego;
PDG(2)5. określić konsekwencje wynikające z nieprzestrzegania przepisów o ochronie danych osobowych oraz
przepisy prawa podatkowego i prawa autorskiego;
PDG(3)1. zidentyfikować przepisy dotyczące prowadzenia działalności gospodarczej w branży informatycznej;
PDG(3)2. zanalizować przepisy dotyczące prowadzenia działalności gospodarczej w branży teleinformatycznej;
PDG(3)3. przewidywać konsekwencje wynikające z nieprzestrzegania przepisów z zakresu prowadzenia działalności
gospodarczej;
PDG(4)1. Scharakteryzować formy organizacyjno-prawne przedsiębiorstw;
PDG(4)2. Zidentyfikować przedsiębiorstwa i instytucje występujące na rynku i powiązania między nimi;
PDG(5)1. Dokonać analizy konkurencji;
PDG(5)2. Sporządzić analizę SWOT prowadzonej działalności gospodarczej;
PDG(5)3. Zaplanować rozwój działalności gospodarczej;
PDG(6)1. Zdefiniować pojęcia: inkubator przedsiębiorczości, venture capital, franszczyzna, factoring;
PDG(6)2. zorganizować współpracę z kontrahentami w zakresie zaopatrzenia dystrybucji i serwisu;
PDG(6)3. dobierać partnerów handlowych i finansowych według oferty warunków współpracy;
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PDG(7) przygotowuje dokumentację niezbędną do
uruchomienia i prowadzenia działalności gospodarczej;

PDG(8) prowadzi korespondencję związaną z prowadzeniem
działalności gospodarczej;
PDG(9) obsługuje urządzenia biurowe oraz stosuje programy
komputerowe wspomagające prowadzenie działalności
gospodarczej;

PDG(10) planuje i podejmuje działania marketingowe
prowadzonej działalności gospodarczej;

PDG(11) optymalizuje koszty i przychody prowadzonej
działalności gospodarczej.

PDG(7)1. Zaplanować strategię własnej działalności gospodarczej;
PDG(7)2. Wybrać odpowiednią do zamierzonego przedsięwzięcia formę opodatkowania działalności gospodarczej;
PDG(7)3. Sporządzić biznesplan dla wybranej działalności gospodarczej;
PDG(7)4. Sporządzić wniosek o dofinansowanie działalności gospodarczej;
PDG(7)5. Sporządzić dokumenty niezbędne do uruchomienia działalności gospodarczej;
PDG(7)6. sporządzić dokumenty niezbędne do ewidencjonowania i rozliczania działalności gospodarczej;
PDG(8)1. zidentyfikować zasady prowadzenia korespondencji związanej z działalnością gospodarczą;
PDG(8)2. sporządzić pisma związane z prowadzeniem działalności gospodarczej;
PDG(8)3. zidentyfikować przepisy dotyczące obrotu i przechowywania dokumentów w przedsiębiorstwie;
PDG(9)1. skorzystać z elektronicznych usług administracji publicznej (e-PUAP, e-Deklaracje);
PDG(9)2. zdefiniować pojęcia: profil zaufany, podpis elektroniczny;
PDG(9)3. obsługiwać biurowe urządzenia techniczne;
PDG(9)4. zastosować programy komputerowe wspomagające prowadzenie handlowej i usługowej działalności
gospodarczej;
PDG(10)1. zastosować zasady marketing-mix;
PDG(10)2. Zanalizować potrzeby rynku w zakresie oferty własnej działalności gospodarczej;
PDG(10)3. Dobierać rodzaj reklamy właściwy dla realizacji określonych celów;
PDG(10)4. zaplanować budżet na marketing i reklamę własnej działalności gospodarczej;
PDG(11)1. zidentyfikować składniki kosztów i przychodów prowadzonej działalności gospodarczej;
PDG(11)2. określić wpływ kosztów i przychodów na wynik finansowy działalności gospodarczej;
PDG(11)3. zastosować zasady optymalizacji kosztów i przychodów;
PDG(11)4. Zidentyfikować formy pozyskiwania kapitału oraz kredytowania działalności gospodarczej.

Systemy i sieci komputerowe
BHP(1) rozróżnia pojęcia związane z bezpieczeństwem i
higieną pracy, ochroną przeciwpożarową, ochroną
środowiska i ergonomią;
BHP(4) przewiduje zagrożenia dla zdrowia i życia człowieka
oraz mienia i środowiska związane z wykonywaniem zadań
zawodowych;
BHP(5) określa zagrożenia związane z występowaniem
szkodliwych czynników w środowisku pracy;
BHP(6) określa skutki oddziaływania czynników szkodliwych

BHP(1)1. określić zasady bezpieczeństwa i higieny pracy na stanowisku komputerowym;
BHP(1)2. rozróżnić pojęcia związane z ochroną przeciwpożarową;
BHP(1)3. określić zasady recyklingu i złomowania części komputerowych;
BHP(1)4. określić zasady ergonomii przy pracy na stanowisku komputerowym;
BHP(4)1. zidentyfikować zagrożenia występujące przy pracy z urządzeniami zasilanymi energią elektryczną;
BHP(4)2. zidentyfikować skutki użycia niewłaściwych narzędzi lub środków ochrony indywidualnej dla sprzętu
komputerowego;
BHP(4)3. wskazać skutki działań związanych z nieprawidłowym wykonywaniem prac oraz niestosowaniem norm i
obowiązujących przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy oraz wymagań technologicznych;
BHP(5)1. rozróżnić zagrożenia występujące przy pracy z urządzeniami zasilanymi energią elektryczną;
BHP(5)2. zidentyfikować zagrożenia przy pracy z niektórymi materiałami eksploatacyjnymi;
BHP(6)1. określić skutki porażenia prądem elektrycznym;
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na organizm człowieka;
BHP(7) organizuje stanowisko pracy zgodnie
z obowiązującymi wymaganiami ergonomii, przepisami
bezpieczeństwa i higieny pracy, ochrony przeciwpożarowej
i ochrony środowiska;
BHP(8) stosuje środki ochrony indywidualnej i zbiorowej
podczas wykonywania zadań zawodowych;
BHP(9) przestrzega zasad bezpieczeństwa i higieny pracy
oraz stosuje przepisy prawa dotyczące ochrony
przeciwpożarowej i ochrony środowiska;
BHP(10) udziela pierwszej pomocy poszkodowanym
w wypadkach przy pracy oraz w stanach zagrożenia zdrowia
i życia.
PKZ(E.b)(1) rozpoznaje symbole graficzne i oznaczenia
podzespołów systemu komputerowego;
PKZ(E.b)(2) dobiera elementy i konfiguracje systemu
komputerowego;
PKZ(E.b)(3) dobiera oprogramowanie użytkowe do realizacji
określonych zadań;
PKZ(E.b)(4) stosuje zabezpieczenia sprzętu komputerowego i
systemu operacyjnego;
PKZ(E.b)(5) rozróżnia parametry sprzętu komputerowego;
PKZ(E.b)(6) charakteryzuje informatyczne systemy
komputerowe;
PKZ(E.b)(7) określa funkcje systemu operacyjnego;

BHP(6)2. określić skutki oddziaływania na organizm człowieka niektórych materiałów eksploatacyjnych;
BHP(7)1. określić prawidłowe wymiary stanowiska komputerowego;
BHP(7)2. dobrać elementy zabezpieczeń przed porażeniem prądem elektrycznym (wyłącznik różnicowoprądowy);
BHP(7)3. dobrać typy gaśnic do rodzaju pożaru;
BHP(8)1. zastosować odzież ochronną podczas pracy z komputerem;
BHP(8)2. rozróżnić środki ochrony podczas prac z wykorzystaniem narzędzi i urządzeń zasilanych energią
elektryczną;
BHP(8)3. zastosować opaski antystatyczne podczas pracy z podzespołami komputera;
BHP(9)1. zastosować zasady bezpieczeństwa i higieny pracy na stanowisku komputerowym;
BHP(9)2. zastosować przepisy prawa dotyczące ochrony przeciwpożarowej i ochrony środowiska;
BHP(9)3. zastosować przepisy prawa dotyczących ochrony środowiska;
BHP(10)1. określić zasady udzielania pierwszej pomocy poszkodowanemu porażonemu prądem elektrycznym;
BHP(10)2. określić zasady udzielania pierwszej pomocy przy poparzeniach.
PKZ(E.b)(1)1. rozpoznać podzespoły urządzeń techniki komputerowej na podstawie symboli graficznych;
PKZ(E.b)(1)2. określić funkcje podzespołów urządzeń techniki komputerowej na podstawie schematów blokowych;
PKZ(E.b)(2)1. dobrać elementy zestawu komputerowego do indywidualnych potrzeb użytkownika na podstawie
parametrów;
PKZ(E.b)(2)2. skonfigurować systemy do określonych zastosowań;
PKZ(E.b)(3)1. skorzystać z aplikacji wbudowanych;
PKZ(E.b)(3)2. dobrać oprogramowanie użytkowe do realizacji określonych zadań;
PKZ(E.b)(3)3. dobrać oprogramowanie narzędziowe do realizacji określonych zadań;
PKZ(E.b)(4)1. zastosować filtry przeciwprzepięciowe;
PKZ(E.b)(4)2. zastosować oprogramowanie antywirusowe i antymalware;
PKZ(E.b)(4)3. skonfigurować automatyczne aktualizacje systemu;
PKZ(E.b)(4)11. utworzyć kopie zapasowe;
PKZ(E.b)(5)3. scharakteryzować parametry katalogowe podzespołów;
PKZ(E.b)(5)8. zinterpretować parametry katalogowe urządzeń techniki komputerowej;
PKZ(E.b)(6)1. zastosować pojęcia, określenia i nazwy charakteryzujące informatyczne systemy komputerowe;
PKZ(E.b)(6)2. rozróżnić sformułowania specjalistyczne zawarte w dokumentacji technicznej informatycznych
systemów komputerowych;
PKZ(E.b)(7)1. określić podstawowe funkcje systemu operacyjnego (zarządzanie sprzętem, oprogramowaniem,
danymi, interakcja z użytkownikiem);
PKZ(E.b)(7)2. określić usługi lokalne i sieciowe systemu;
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PKZ(E.b)(8) posługuje się terminologią dotyczącą lokalnych
sieci komputerowych;
PKZ(E.b)(9) charakteryzuje urządzenia sieciowe;

PKZ(E.b)(11) korzysta z publikacji elektronicznych;

PKZ(E.b)(12) przestrzega zasad zarządzania projektem w
trakcie organizacji i planowania pracy;

PKZ(E.b)(13) stosuje programy komputerowe wspomagające
wykonywanie zadań.
E.11.4(1) dobiera elementy zestawu komputerowego do
zadanych zastosowań;

E.11.4(2) posługuje się tekstowym interfejsem systemów
operacyjnych;

E.11.4(3) wykonuje partycjonowanie i formatowanie dysku,
dobiera systemy plików do określonych zastosowań;
E.11.4(5) zarządza kontami użytkowników i dostępem do
zasobów sieciowych;

PKZ(E.b)(7)3. określić role serwera w sieci;
PKZ(E.b)(8)1. zidentyfikować topologie, technologie i urządzenia sieciowe;
PKZ(E.b)(8)2. scharakteryzować zasady komunikacji w sieci;
PKZ(E.b)(9)1. określić funkcje interfejsów sieciowych;
PKZ(E.b)(9)2. scharakteryzować okablowanie sieciowe i urządzenia komunikacji bezprzewodowej;
PKZ(E.b)(9)3. zidentyfikować urządzenia do rozbudowy sieci (wzmacniaki, koncentratory, mosty, przełączniki,
bramy, routery, urządzenia dostępowe);
PKZ(E.b)(11)1. skorzystać z elektronicznej dokumentacji sprzętu i oprogramowania;
PKZ(E.b)(11)2. pozyskać informacje na stronach internetowychi forach branżowych;
PKZ(E.b)(11)3. skorzystać z wbudowanej pomocy systemu operacyjnego;
PKZ(E.b)(12)1. zidentyfikować etapy projektowania i organizacji pracy związanej z przygotowaniem stanowiska
komputerowego;
PKZ(E.b)(12)2. zorganizować pracę podczas realizacji projektu związanego z przygotowaniem stanowiska
komputerowego;
PKZ(E.b)(12)3. zastosować zasady dotyczące zarządzania projektami podczas prac związanych z przygotowaniem
stanowiska komputerowego;
PKZ(E.b)(13)2. skorzystać z narzędzi w systemie operacyjnym;
PKZ(E.b)(13)3. dobrać oprogramowanie do określonego typu zadania.
E.11.4(1)1. dobrać podzespoły jednostki centralnej do określonych zastosowań;
E.11.4(1)2. dobrać urządzenia peryferyjne do określonych zastosowań;
E.11.4(2)1. skorzystać z pomocy wbudowanej wiersza poleceń;
E.11.4(2)2. zastosować polecenia wiersza poleceń;
E.11.4(2)3. zidentyfikować polecenia dotyczące katalogów i plików;
E.11.4(2)4. uruchomić, wstrzymać, wznowić i przerwać działanie programów wsadowych;
E.11.4(2)5. zastosować parametry, instrukcje warunkowe i pętle w skryptach;
E.11.4(2)6. skorzystać z systemowych i lokalnych zmiennych środowiskowych;
E.11.4(2)7. zidentyfikować i zamykać procesy;
E.11.4(2)8. zastosować polecenia dotyczące sieci;
E.11.4(2)12. napisać proste programy wsadowe;
E.11.4(3)1. zidentyfikować typy partycji i woluminów;
E.11.4(3)2. określić procesy partycjonowania i formatowania dysku;
E.11.4(3)3. scharakteryzować systemy plików;
E.11.4(3)4. dobrać systemy plików do określonych zastosowań;
E.11.4(5)1. zidentyfikować konta i grupy użytkowników;
E.11.4(5)2. określić prawa użytkowników w systemie;
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E.11.4(6) rozpoznaje topologie lokalnych sieci
komputerowych, technologie i protokoły sieciowe.
Technologie brajlowskie
PKZ(E.b)(3) dobiera oprogramowanie użytkowe do realizacji
określonych zadań;
PKZ(E.b)(11) korzysta z publikacji elektronicznych.

E.11.1(7) posługuje się pismem punktowym Braille’a;

E.11.1(8) kontroluje interfejs systemu operacyjnego i
programów użytkowych za pomocą oprogramowania
udźwiękowiającego oraz monitora brajlowskiego;

E.11.1(9) posługuje się notatnikami brajlowskimi;

E.11.1(10) przestrzega zasad przygotowywania dokumentów
brajlowskich;

E.11.1(11) obsługuje programy komputerowe do
przygotowania wydruku brajlowskiego;
E.11.1(12) obsługuje graficzne i tekstowe drukarki

E.11.4(5)3. określić uprawnienia NTFS;
E.11.4(5)4. scharakteryzować kompresję, szyfrowanie i przydziały dyskowe;
E.11.4(5)5. określić zasady udostępniania i ochrony zasobów sieciowych;
E.11.4(6)1. rozpoznać topologie lokalnych sieci komputerowych;
E.11.4(6)2. zidentyfikować technologie sieciowe w tym Ethernet;
E.11.4(6)3. scharakteryzować protokoły stosowane w komunikacji sieciowej;
E.11.4(6)4. scharakteryzować metody i urządzenia komunikacji bezprzewodowej.
PKZ(E.b)(3)4. dobrać oprogramowanie do przetwarzania tekstu i tabel
PKZ(E.b)(3)5. dobrać oprogramowanie do zarządzania plikami;
PKZ(E.b)(11)2. pozyskać informacje na stronach internetowych i forach branżowych;
PKZ(E.b)(11)4. pozyskać informację z instrukcji w wersji elektronicznej;
PKZ(E.b)(11)5. pozyskać informację nt. urządzeń brajlowskich na stronach internetowych producentów;
PKZ(E.b)(11)6. skorzystać z wbudowanego modułu pomocy edytorów brajlowskich.
E.11.1(7)1. zastosować pismo punktowe Braille’a;
E.11.1(7)2. odczytać dokumenty zapisane brajlem;
E.11.1(7)3. określić znaczenie znaków klucza (np. znaku liczbowego);
E.11.1(7)4. zapisać liczby w brajlu;
E.11.1(8)1. posłużyć się monitorem brajlowskim w edytorze tekstu;
E.11.1(8)3. posłużyć się monitorem brajlowskim w arkuszu kalkulacyjnym;
E.11.1(8)6. zinterpretować symbole brajlowskie, właściwe dla danego programu sterującego monitorem
brajlowskim (np. w ramach dodatkowych punktów 8-punktu brajlowskiego);
E.11.1(9)1. rozpoznać rodzaje notatników brajlowskich;
E.11.1(9)2. określić zastosowania notatników brajlowskich;
E.11.1(9)3. wprowadzić tekst do notatnika;
E.11.1(9)4. zapisać, eksportować i importować plik tekstowy;
E.11.1(10)1. określić zasady układu tekstu dokumentów brajlowskich;
E.11.1(10)2. określić zasady wprowadzania ramek i tabel do tekstu brajlowskiego;
E.11.1(10)3. zastosować zasady tworzenia grafiki wypukłej;
E.11.1(10)4. określić zasady numerowania stron brajlowskich i źródłowych;
E.11.1(11)1. przekonwertować (przekształcić) tekst czarnodrukowy na tekst brajlowski;
E.11.1(11)2. określić parametry wydruku tekstu brajlowskiego;
E.11.1(11)3. edytować tekst brajlowski (np. wprowadzić poprawki);
E.11.1(11)4. wydrukować tekst brajlowski do korekty na drukarce czarnodrukowej (znakami brajla);
E.11.1(12)1. obsłużyć graficzne drukarki brajlowskie;
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brajlowskie.

E.11.1(12)2. obsłużyć tekstowe drukarki brajlowskie;
E.11.1(12)3. dobrać drukarki do określonych typów wydruków.

Urządzenia mówiące
PKZ(E.b)(3) dobiera oprogramowanie użytkowe do realizacji
określonych zadań;

PKZ(E.b)(11) korzysta z publikacji elektronicznych.

E.11.3(1) skanuje i rozpoznaje tekst drukowany za pomocą
programów do optycznego rozpoznawania znaków (OCR);

E.11.3(2) nagrywa i edytuje pliki dźwiękowe;

E.11.3(3) rozpoznaje i dobiera formaty plików książek
mówionych;
E.11.3(4) obsługuje urządzenia do odtwarzania książek
mówionych;
E.11.3(5) stosuje programy do przetwarzania plików
tekstowych na pliki dźwiękowe;
E.11.3(6) tworzy książki mówione;

E.11.3(7) obsługuje urządzenia lektorskie;

PKZ(E.b)(3)4. dobrać oprogramowanie do przetwarzania tekstu i tabel;
PKZ(E.b)(3)5. dobrać oprogramowanie do zarządzania plikami;
PKZ(E.b)(3)6. dobrać oprogramowanie do konwertowania formatów plików dźwiękowych;
PKZ(E.b)(11)4. pozyskać informację z instrukcji w wersji elektronicznej;
PKZ(E.b)(11)7. skorzystać z wbudowanego modułu pomocy urządzeń mówiących;
PKZ(E.b)(11)8. pozyskać informacje nt. urządzeń mówiących na forum branżowym;
PKZ(E.b)(11)9. pozyskać informację nt. urządzeń mówiących na stronach internetowych producentów.
E.11.3(1)1. określić funkcje programów do optycznego rozpoznawania znaków;
E.11.3(1)2. zeskanować dokumenty tekstowe;
E.11.3(1)3. dobrać parametry skanowania (tryb, rozdzielczość) do rodzajów dokumentu;
E.11.3(1)4. rozpoznać dokumenty programem OCR;
E.11.3(1)5. zmienić język rozpoznawania;
E.11.3(2)1. wymienić funkcje edytorów dźwięku;
E.11.3(2)2. ustalić parametry zapisu dźwięku (np. poziom, próbkowanie);
E.11.3(2)3. nagrać pliki dźwiękowe;
E.11.3(2)4. edytować pliki dźwiękowe;
E.11.3(3)1. rozpoznać formaty audiobooków;
E.11.3(3)2. dobrać audiobooki wg formatu do odtwarzaczy;
E.11.3(3)3. dobrać formaty audiobooków do indywidualnych potrzeb użytkownika;
E.11.3(4)1. rozpoznać rodzaje urządzeń do odtwarzania książek mówionych;
E.11.3(4)2. nawigować po tekście książki mówionej (po tytułach, nagłówkach, stronach, frazach itp.);
E.11.3(4)3. uruchomić, zatrzymać i przerwać odtwarzanie książek mówionych;
E.11.3(4)4. wstawić zakładki;
E.11.3(5)1. wymienić funkcje programów do przetwarzania plików tekstowych na pliki dźwiękowe;
E.11.3(5)2. utworzyć pliki mp3 z notatek w formacie tekstowym;
E.11.3(6)1. określić funkcje urządzeń do tworzenia książek mówionych;
E.11.3(6)2. utworzyć książki w formacie DAISY;
E.11.3(6)3. nagrać mowę lektora;
E.11.3(6)4. utworzyć strukturę książki (podział na tytuły, nagłówki, rozdziały, frazy);
E.11.3(7)1. określić funkcje i działanie urządzeń lektorskich;
E.11.3(7)2. zapisać rozpoznany tekst w pliku;
E.11.3(7)3. odtworzyć rozpoznany tekst;
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E.11.3(8) obsługuje udźwiękowione urządzenia elektroniczne
codziennego użytku.

E.11.3(8)1. obsłużyć udźwiękowione urządzenia medyczne (ciśnieniomierz, glukometr);
E.11.3(8)2. określić zastosowanie testera kolorów;
E.11.3(8)3. obsłużyć tester kolorów;
E.11.3(8)4. określić zastosowanie dźwiękowego detektora światła;
E.11.3(8)5. obsłużyć dźwiękowy detektor światła.

Oprogramowanie udźwiękowiające
BHP(7) organizuje stanowisko pracy zgodnie
z obowiązującymi wymaganiami ergonomii, przepisami
bezpieczeństwa i higieny pracy, ochrony przeciwpożarowej
i ochrony środowiska;
BHP(8) stosuje środki ochrony indywidualnej i zbiorowej
podczas wykonywania zadań zawodowych;
BHP(9) przestrzega zasad bezpieczeństwa i higieny pracy
oraz stosuje przepisy prawa dotyczące ochrony
przeciwpożarowej i ochrony środowiska.
KPS(1) przestrzega zasad kultury i etyki;
KPS(3) przewiduje skutki podejmowanych działań;
KPS(8) potrafi ponosić odpowiedzialność za podejmowane
działania.
OMZ(1) planuje pracę zespołu w celu wykonania
przydzielonych zadań;
OMZ(2) dobiera osoby do wykonania przydzielonych zadań;
OMZ(3) kieruje wykonaniem przydzielonych zadań;

OMZ(4) ocenia jakość wykonania przydzielonych zadań;

BHP(7)4. zorganizować stanowisko pracy użytkownika niewidomego zgodnie z obowiązującymi wymaganiami
ergonomii;
BHP(7)5. zorganizować stanowisko pracy użytkownika niewidomego zgodnie z obowiązującymi przepisami
bezpieczeństwa i higieny pracy;
BHP(7)6. zorganizować stanowisko pracy użytkownika niewidomego zgodnie z obowiązującymi wymaganiami
ochrony przeciwpożarowej i ochrony środowiska;
BHP(8)4. zastosować środki ochrony indywidualnej;
BHP(8)5. zastosować środki ochrony zbiorowej podczas wykonywania zadań zawodowych;
BHP(9)1. zastosować zasady bezpieczeństwa i higieny pracy na stanowisku komputerowym;
BHP(9)2. zastosować przepisy prawa dotyczące ochrony przeciwpożarowej i ochrony środowiska.
KPS(1)1. zastosować zasady kultury;
KPS(1)2. zastosować zasady etyki zawodowej;
KPS(3)1. przewidzieć skutki wydawania poleceń w systemie operacyjnym i programach użytkowych;
KPS(3)2. przewidzieć skutki konfiguracji urządzeń i oprogramowania;
KPS(8)1. ponieść odpowiedzialność za podejmowane działania w dziedzinie zabezpieczeń oraz konfiguracji sprzętu i
oprogramowania komputerowego.
KPS(8)2. ponieść odpowiedzialność za podejmowane działania w dziedzinie przetwarzania danych.
OMZ(1)1. zaplanować pracę zespołu w zakresie przetwarzania danych;
OMZ(1)2. zaplanować pracę zespołu w zakresie zabezpieczeń oraz konfiguracji sprzętu i oprogramowania
komputerowego;
OMZ(2)1. skompletować zespół do wykonania określonego zadania;
OMZ(2)2. przydzielić zadania cząstkowe członkom zespołu;
OMZ(3)1. pokierować pracą zespołu w zakresie przetwarzania danych;
OMZ(3)2. pokierować pracą zespołu w zakresie zabezpieczeń oraz konfiguracji sprzętu i oprogramowania
komputerowego;
OMZ(4)1. ocenić dokładność wykonanej pracy;
OMZ(4)2. ocenić kompletność wykonanej pracy;
OMZ(4)3. ocenić estetykę wykonanej pracy;
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OMZ(5) wprowadza rozwiązania techniczne i organizacyjne
wpływające na poprawę warunków i jakość pracy;
OMZ(6) komunikuje się ze współpracownikami.
PKZ(E.b)(2) dobiera elementy i konfiguracje systemu
komputerowego;
PKZ(E.b)(3) dobiera oprogramowanie użytkowe do realizacji
określonych zadań;
PKZ(E.b)(4) stosuje zabezpieczenia sprzętu komputerowego i
systemu operacyjnego;
PKZ(E.b)(5) rozróżnia parametry sprzętu komputerowego;
PKZ(E.b)(10) charakteryzuje rodzaje oprogramowania
użytkowego;

PKZ(E.b)(11) korzysta z publikacji elektronicznych.

E.11.1(1) posługuje się klawiaturą komputera z
zastosowaniem metody bezwzrokowej;
E.11.1(2) przestrzega zasad obsługi interfejsów graficznych
bez urządzeń wskazujących;
E.11.1(3) określa funkcje programów udźwiękowiających
komputer;
E.11.1(4) instaluje oraz konfiguruje programy

OMZ(5)1. wprowadzić rozwiązania techniczne wpływające na poprawę warunków i jakość pracy;
OMZ(5)2. wprowadzić rozwiązania organizacyjne wpływające na poprawę warunków i jakość pracy;
OMZ(6)1. skomunikować się werbalnie ze współpracownikami;
OMZ(6)2. skomunikować się ze współpracownikami drogą elektroniczną.
PKZ(E.b)(2)3. dobrać elementy zestawu komputerowego do zastosowania z oprogramowaniem udźwiękowiającym;
PKZ(E.b)(2)4. skonfigurować system komputerowy do zastosowania z oprogramowaniem udźwiękowiającym;
PKZ(E.b)(2)5. dobrać rodzaj systemu operacyjnego do rodzaju programu udźwiękowiającego;
PKZ(E.b)(2)6. dobrać wersję systemu operacyjnego do wersji programu udźwiękowiającego;
PKZ(E.b)(3)5. dobrać oprogramowanie do zarządzania plikami;
PKZ(E.b)(3)7. dobrać rodzaj i wersję oprogramowania biurowego do rodzaju i wersji programu udźwiękowiającego;
PKZ(E.b)(3)8. dobrać rodzaj i wersję przeglądarki internetowej do rodzaju i wersji programu udźwiękowiającego;
PKZ(E.b)(4)4. zastosować zabezpieczenia sprzętu komputerowego;
PKZ(E.b)(4)5. zastosować zabezpieczenia systemu operacyjnego przed złośliwym oprogramowaniem;
PKZ(E.b)(4)6. zastosować zabezpieczenia systemu operacyjnego przed nieuprawnionym dostępem;
PKZ(E.b)(5)1. rozróżnić parametry procesora w kontekście pracy z oprogramowaniem udźwiękowiającym;
PKZ(E.b)(5)6. rozróżnić parametry urządzeń peryferyjnych;
PKZ(E.b)(10)1. scharakteryzować rodzaje oprogramowania biurowego;
PKZ(E.b)(10)2. scharakteryzować rodzaje przeglądarek internetowych;
PKZ(E.b)(10)3. scharakteryzować rodzaje komunikatorów internetowych;
PKZ(E.b)(10)4. scharakteryzować rodzaje programów-klientów poczty internetowej;
PKZ(E.b)(11)4. pozyskać informację z instrukcji w wersji elektronicznej;
PKZ(E.b)(11)10. skorzystać z wbudowanego modułu pomocy programów udźwiękowiających;
PKZ(E.b)(11)11. pozyskać informacje nt. oprogramowania udźwiękowiającego na forum branżowym;
PKZ(E.b)(11)12. pozyskać informację nt. oprogramowania udźwiękowiającego na stronach internetowych
producentów.
E.11.1(1)3. wydać polecenie przy pomocy klawiatury w programie udźwiękowiającym;
E.11.1(1)4. wydać polecenie przy pomocy klawiatury w programie użytkowym;
E.11.1(1)6. wprowadzić tekst do edytora metodą bezwzrokowego pisania;
E.11.1(2)1. posłużyć się systemem operacyjnym bez urządzeń wskazujących;
E.11.1(2)3. posłużyć się programami użytkowymi bez urządzeń wskazujących;
E.11.1(2)4. pozyskać informacje za pośrednictwem sieci komputerowej bez urządzeń wskazujących;
E.11.1(3)1. określić rolę screenreadera w procesie udźwiękowiania komputera;
E.11.1(3)2. określić typy kursorów używanych z programem udźwiękowiającym;
E.11.1(3)3. określić sposób regulowania parametrów głosu;
E.11.1(4)1. zainstalować programy udźwiękowiające komputer;
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udźwiękowiające komputer;

E.11.1(5) dobiera syntezatory mowy do określonych
zastosowań, instaluje je oraz konfiguruje;

E.11.1(6) przestrzega zasad ogłaszania informacji z ekranu;

E.11.1(8) kontroluje interfejs systemu operacyjnego i
programów użytkowych za pomocą oprogramowania
udźwiękowiającego oraz monitora brajlowskiego;
E.11.1(13) konfiguruje i obsługuje oprogramowanie
udźwiękowiające telefony komórkowe i inne urządzenia
przenośne;
E.11.1(14) projektuje stanowisko komputerowe dla
użytkownika niewidomego.

E.11.1(4)2. dokonać autoryzacji programów udźwiękowiających;
E.11.1(4)3. wybrać rodzaj współpracującego syntezatora;
E.11.1(4)4. wybrać sposób ogłaszania interpunkcji;
E.11.1(4)5. wybrać szybkość i barwę głosu;
E.11.1(5)1. dobrać syntezatory mowy do indywidualnych potrzeb użytkownika;
E.11.1(5)2. zainstalować syntezatory mowy;
E.11.1(5)3. skonfigurować syntezatory mowy;
E.11.1(6)1. określić zasady czytania menu przez screenreadery;
E.11.1(6)2. określić zasady czytania okien dialogowych przez screenreadery;
E.11.1(6)3. określić zasady ogłaszania interpunkcji przez screenreadery;
E.11.1(6)4. określić zasady ogłaszania wielkich liter przez screenreadery;
E.11.1(8)2. posłużyć się technikami pracy z programem udźwiękowiającym w edytorze tekstu;
E.11.1(8)4. posłużyć się technikami pracy z programem udźwiękowiającym w arkuszu kalkulacyjnym;
E.11.1(8)5. zinterpretować komunikaty dźwiękowe, właściwe dla danego programu czytającego ekran (np. „pole
kombi”, „lista rozwijane”);
E.11.1(13)1. określić funkcje programów udźwiękowiających telefonu komórkowego;
E.11.1(13)2. określić funkcje programów udźwiękowiających urządzenia przenośne;
E.11.1(13)3. skonfigurować oprogramowanie udźwiękowiające telefonu komórkowego;
E.11.1(13)4. obsłużyć oprogramowanie udźwiękowiające telefonu komórkowego;
E.11.1(14)1. pozyskać informacje o potrzebach zawodowych użytkownika;
E.11.1(14)2. pozyskać informacje o zainteresowaniach użytkownika;
E.11.1(14)3. zestawić elementy stanowiska komputerowego dla osoby niewidomej;
E.11.1(14)4. opracować kosztorys stanowiska komputerowego dla użytkownika niewidomego.

Oprogramowanie powiększające
BHP(7) organizuje stanowisko pracy zgodnie
z obowiązującymi wymaganiami ergonomii, przepisami
bezpieczeństwa i higieny pracy, ochrony przeciwpożarowej
i ochrony środowiska;
BHP(8) stosuje środki ochrony indywidualnej i zbiorowej
podczas wykonywania zadań zawodowych;
BHP(9) przestrzega zasad bezpieczeństwa i higieny pracy
oraz stosuje przepisy prawa dotyczące ochrony
przeciwpożarowej i ochrony środowiska.

BHP(7)7. zorganizować stanowisko pracy użytkownika słabowidzącego zgodnie z obowiązującymi wymaganiami
ergonomii;
BHP(7)8. zorganizować stanowisko pracy użytkownika słabowidzącego zgodnie z obowiązującymi przepisami
bezpieczeństwa i higieny pracy;
BHP(7)9. zorganizować stanowisko pracy użytkownika słabowidzącego zgodnie z obowiązującymi wymaganiami
ochrony przeciwpożarowej i ochrony środowiska;
BHP(8)4. zastosować środki ochrony indywidualnej;
BHP(8)5. zastosować środki ochrony zbiorowej podczas wykonywania zadań zawodowych;
BHP(9)1. zastosować zasady bezpieczeństwa i higieny pracy na stanowisku komputerowym;
BHP(9)2. zastosować przepisy prawa dotyczące ochrony przeciwpożarowej i ochrony środowiska.
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KPS(1) przestrzega zasad kultury i etyki;
KPS(3) przewiduje skutki podejmowanych działań;
KPS(8) potrafi ponosić odpowiedzialność za podejmowane
działania.
OMZ(1) planuje pracę zespołu w celu wykonania
przydzielonych zadań;
OMZ(2) dobiera osoby do wykonania przydzielonych zadań;
OMZ(3) kieruje wykonaniem przydzielonych zadań;

OMZ(4) ocenia jakość wykonania przydzielonych zadań;
OMZ(5) wprowadza rozwiązania techniczne i organizacyjne
wpływające na poprawę warunków i jakość pracy;
OMZ(6) komunikuje się ze współpracownikami.

PKZ(E.b)(2) dobiera elementy i konfiguracje systemu
komputerowego;

PKZ(E.b)(3) dobiera oprogramowanie użytkowe do realizacji
określonych zadań;

KPS(1)1. zastosować zasady kultury;
KPS(1)2. zastosować zasady etyki zawodowej;
KPS(3)1. przewidzieć skutki wydawania poleceń w systemie operacyjnym i programach użytkowych;
KPS(3)2. przewidzieć skutki konfiguracji urządzeń i oprogramowania;
KPS(8)1. ponieść odpowiedzialność za podejmowane działania w dziedzinie zabezpieczeń oraz konfiguracji sprzętu i
oprogramowania komputerowego.
KPS(8)2. ponieść odpowiedzialność za podejmowane działania w dziedzinie przetwarzania danych;
OMZ(1)1. zaplanować pracę zespołu w zakresie przetwarzania danych;
OMZ(1)2. zaplanować pracę zespołu w zakresie zabezpieczeń oraz konfiguracji sprzętu i oprogramowania
komputerowego;
OMZ(2)1. skompletować zespół do wykonania określonego zadania;
OMZ(2)2. przydzielić zadania cząstkowe członkom zespołu;
OMZ(3)1. pokierować pracą zespołu w zakresie przetwarzania danych;
OMZ(3)2. pokierować pracą zespołu w zakresie zabezpieczeń oraz konfiguracji sprzętu i oprogramowania
komputerowego;
OMZ(4)1. ocenić dokładność wykonanej pracy;
OMZ(4)2. ocenić kompletność wykonanej pracy;
OMZ(4)3. ocenić estetykę wykonanej pracy;
OMZ(5)1. wprowadzić rozwiązania techniczne wpływające na poprawę warunków i jakość pracy;
OMZ(5)2. wprowadzić rozwiązania organizacyjne wpływające na poprawę warunków i jakość pracy;
OMZ(6)1. skomunikować się werbalnie ze współpracownikami;
OMZ(6)2. skomunikować się ze współpracownikami drogą elektroniczną.
PKZ(E.b)(2)7. dobrać elementy zestawu komputerowego do zastosowania z oprogramowaniem powiększającym i
powiększająco-udźwiękowiającym;
PKZ(E.b)(2)8. skonfigurować system komputerowy do zastosowania z oprogramowaniem powiększającym i
powiększająco-udźwiękowiającym;
PKZ(E.b)(2)9. dobrać rodzaj systemu operacyjnego do rodzaju programu powiększającego i powiększającoudźwiękowiającego;
PKZ(E.b)(2)10. dobrać wersję systemu operacyjnego do wersji programu powiększającego i powiększającoudźwiękowiającego;
PKZ(E.b)(3)5. dobrać oprogramowanie do zarządzania plikami;
PKZ(E.b)(3)9. dobrać rodzaj i wersję oprogramowania biurowego do rodzaju i wersji programu powiększającego i
powiększająco-udźwiękowiającego;
PKZ(E.b)(3)10. dobrać rodzaj i wersję przeglądarki internetowej do rodzaju i wersji programu powiększającego i
powiększająco-udźwiękowiającego;
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PKZ(E.b)(4) stosuje zabezpieczenia sprzętu komputerowego i
systemu operacyjnego;
PKZ(E.b)(5) rozróżnia parametry sprzętu komputerowego;

PKZ(E.b)(10) charakteryzuje rodzaje oprogramowania
użytkowego;

PKZ(E.b)(11) korzysta z publikacji elektronicznych.

E.11.1(1) posługuje się klawiaturą komputera z
zastosowaniem metody bezwzrokowej;
E.11.1(2) przestrzega zasad obsługi interfejsów graficznych
bez urządzeń wskazujących;

E.11.1(6) przestrzega zasad ogłaszania informacji z ekranu;
E.11.2(1) określa funkcje programów powiększających i
powiększająco-udźwiękowiających ekran;
E.11.2(2) instaluje oraz konfiguruje programy powiększające
i powiększająco-udźwiękowiające ekran;
E.11.2(3) kontroluje interfejs systemu operacyjnego i
programów użytkowych przy pomocy programów
powiększających i powiększająco-udźwiękowiających ekran;

PKZ(E.b)(4)4. zastosować zabezpieczenia sprzętu komputerowego;
PKZ(E.b)(4)5. zastosować zabezpieczenia systemu operacyjnego przed złośliwym oprogramowaniem;
PKZ(E.b)(4)6. zastosować zabezpieczenia systemu operacyjnego przed nieuprawnionym dostępem;
PKZ(E.b)(5)2. rozróżnić parametry procesora w kontekście pracy z oprogramowaniem powiększającym;
PKZ(E.b)(5)5. rozróżnić parametry karty graficznej w kontekście pracy z oprogramowaniem powiększającym;
PKZ(E.b)(5)6. rozróżnić parametry urządzeń peryferyjnych;
PKZ(E.b)(10)1. scharakteryzować rodzaje oprogramowania biurowego;
PKZ(E.b)(10)2. scharakteryzować rodzaje przeglądarek internetowych;
PKZ(E.b)(10)3. scharakteryzować rodzaje komunikatorów internetowych;
PKZ(E.b)(10)4. scharakteryzować rodzaje programów-klientów poczty internetowej;
PKZ(E.b)(11)4. pozyskać informację z instrukcji w wersji elektronicznej;
PKZ(E.b)(11)13. skorzystać z wbudowanego modułu pomocy programów powiększających;
PKZ(E.b)(11)14. pozyskać informacje nt. oprogramowania powiększającego na forum branżowym;
PKZ(E.b)(11)15. pozyskać informację nt. oprogramowania powiększającego i powiększalników na stronach
internetowych producentów.
E.11.1(1)2. wydać polecenie przy pomocy klawiatury w programie powiększającym;
E.11.1(1)4. wydać polecenie przy pomocy klawiatury w programie użytkowym;
E.11.1(1)6. wprowadzić tekst metodą bezwzrokowego pisania;
E.11.1(2)1. posłużyć się systemem operacyjnym bez urządzeń wskazujących;
E.11.1(2)3. posłużyć się programami użytkowymi bez urządzeń wskazujących;
E.11.1(2)4. pozyskać informacje za pośrednictwem sieci komputerowej bez urządzeń wskazujących;
E.11.1(6)1. określić zasady czytania menu przez screenreadery;
E.11.1(6)2. określić zasady czytania okien dialogowych przez screenreadery;
E.11.1(6)3. określić zasady ogłaszania interpunkcji przez screenreadery;
E.11.1(6)4. określić zasady ogłaszania wielkich liter przez screenreadery;
E.11.2(1)1. określić funkcje mowy w programach powiększająco-udźwiękowiających;
E.11.2(1)2. określić funkcje powiększania w programach powiększająco-udźwiękowiających;
E.11.2(2)1. zainstalować programy powiększające ekran;
E.11.2(2)2. skonfigurować programy powiększające ekran;
E.11.2(2)3. zainstalować programy powiększająco-udźwiękowiające ekran;
E.11.2(2)4. skonfigurować programy powiększająco-udźwiękowiające ekran;
E.11.2(3)1. zastosować różne tryby powiększania ekranu;
E.11.2(3)2. zastosować różne tryby podświetlania focusa;
E.11.2(3)3. zastosować przeglądanie liniowe;
E.11.2(3)4. zastosować schematy kolorystyczne;
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E.11.2(4) obsługuje powiększalniki komputerowe,
telewizyjne i przenośne;

E.11.2(5) projektuje stanowisko komputerowe dla
użytkownika słabo widzącego.

E.11.2(3)5. zastosować obszary zahaczone;
E.11.2(4)1. obsłużyć powiększalniki komputerowe;
E.11.2(4)2. obsłużyć powiększalniki telewizyjne;
E.11.2(4)3. obsłużyć powiększalniki przenośne;
E.11.2(5)1. określić zakres widzenia funkcjonalnego w zależności od rodzaju dysfunkcji wzroku;
E.11.2(5)2. dobrać niezbędne oprogramowanie wspomagające stosownie do wady wzroku (stopnia widzenia
użytkownika);
E.11.2(5)3. zestawić elementy stanowiska komputerowego stosownie do wady wzroku (stopnia widzenia
użytkownika);
E.11.2(5)4. opracować kosztorys stanowiska komputerowego dla użytkownika słabo widzącego.

Pisanie na klawiaturze
KPS(3) przewiduje skutki podejmowanych działań;
KPS(6) aktualizuje wiedzę i doskonali umiejętności
zawodowe.
E.11.1(1) posługuje się klawiaturą komputera z
zastosowaniem metody bezwzrokowej;
E.11.1(2) przestrzega zasad obsługi interfejsów graficznych
bez urządzeń wskazujących;

E.11.1(6) przestrzega zasad ogłaszania informacji z ekranu.

KPS(3)1. przewidzieć skutki wydawania poleceń w systemie operacyjnym i programach użytkowych;
KPS(3)2. przewidzieć skutki konfiguracji urządzeń i oprogramowania;
KPS(6)1. zaktualizować wiedzę zawodową;
KPS(6)2. doskonalić umiejętności zawodowe.
E.11.1(1)1. określić partie klawiszy dla poszczególnych palców;
E.11.1(1)5. zastosować zasady wprowadzania kombinacji klawiszy;
E.11.1(1)6. wprowadzić tekst do edytora tekstu metodą bezwzrokowego pisania;
E.11.1(1)7. zastosować opcje ułatwień dostępu do klawiatury (np. Klawisze Trwałe);
E.11.1(2)1. posłużyć się systemem operacyjnym bez urządzeń wskazujących;
E.11.1(2)2. posłużyć się programami do nauki bezwzrokowej metody pisania na klawiaturze bez urządzeń
wskazujących;
E.11.1(6)1. określić zasady czytania menu przez screenreadery;
E.11.1(6)2. określić zasady czytania okien dialogowych przez screenreadery.
E.11.1(6)3. określić zasady ogłaszania interpunkcji przez screenreadery;
E.11.1(6)4. określić zasady ogłaszania wielkich liter przez screenreadery.

Administrowanie systemami operacyjnymi
KPS(7) przestrzega tajemnicy zawodowej;
KPS(8) potrafi ponosić odpowiedzialność za podejmowane
działania.
PKZ(E.b)(1) rozpoznaje symbole graficzne i oznaczenia
podzespołów systemu komputerowego;
PKZ(E.b)(2) dobiera elementy i konfiguracje systemu

KPS(7)1. zachować tajemnicę zawodową związaną z prywatnymi danymi innych osób;
KPS(7)2. zachować tajemnicę zawodową związaną z aspektami handlowymi;
KPS(8)1. ponieść odpowiedzialność za podejmowane działania w dziedzinie zabezpieczeń oraz konfiguracji sprzętu i
oprogramowania komputerowego;
KPS(8)2. ponieść odpowiedzialność za podejmowane działania w dziedzinie przetwarzania danych.
PKZ(E.b)(1)1. rozpoznać podzespoły urządzeń techniki komputerowej na podstawie symboli graficznych;
PKZ(E.b)(1)2. określić funkcje podzespołów urządzeń techniki komputerowej na podstawie schematów blokowych;
PKZ(E.b)(2)1. dobrać elementy zestawu komputerowego do indywidualnych potrzeb użytkownika na podstawie
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komputerowego;
PKZ(E.b)(3) dobiera oprogramowanie użytkowe do realizacji
określonych zadań;

PKZ(E.b)(4) stosuje zabezpieczenia sprzętu komputerowego i
systemu operacyjnego;

PKZ(E.b)(5) rozróżnia parametry sprzętu komputerowego;
PKZ(E.b)(6) charakteryzuje informatyczne systemy
komputerowe;
PKZ(E.b)(11) korzysta z publikacji elektronicznych;

PKZ(E.b)(12) przestrzega zasad zarządzania projektem w
trakcie organizacji i planowania pracy;

PKZ(E.b)(13) stosuje programy komputerowe wspomagające
wykonywanie zadań.
E.11.4(1) dobiera elementy zestawu komputerowego do
zadanych zastosowań;
E.11.4(2) posługuje się tekstowym interfejsem systemów
operacyjnych;

parametrów;
PKZ(E.b)(2)2. skonfigurować systemy do określonych zastosowań;
PKZ(E.b)(3)11. rozróżnić zadania pod względem wykorzystania funkcjonalności programów użytkowych;
PKZ(E.b)(3)12. dobrać oprogramowanie użytkowe do realizacji zadań z zakresu wykonywania czynności
administracyjnych;
PKZ(E.b)(4)1. zastosować filtry przeciwprzepięciowe;
PKZ(E.b)(4)7. zastosować zasilacze UPS;
PKZ(E.b)(4)8. skonfigurować woluminy odporne na uszkodzenia;
PKZ(E.b)(4)9. zaplanować automatyczne tworzenie kopii zapasowych;
PKZ(E.b)(4)10. skonfigurować automatyczną aktualizację systemów na stacjach roboczych;
PKZ(E.b)(5)4. scharakteryzować parametry procesorów, pamięci, chipsetów i płyt głównych;
PKZ(E.b)(5)7. scharakteryzować parametry dysków i innych nośników pamięci masowej;
PKZ(E.b)(5)9. scharakteryzować parametry urządzeń peryferyjnych;
PKZ(E.b)(6)1. zastosować pojęcia, określenia i nazwy charakteryzujące informatyczne systemy komputerowe;
PKZ(E.b)(6)2. rozróżnić sformułowania specjalistyczne zawarte w dokumentacji technicznej informatycznych
systemów komputerowych;
PKZ(E.b)(11)1. skorzystać z elektronicznej dokumentacji sprzętu i oprogramowania;
PKZ(E.b)(11)2. pozyskać informacje na stronach internetowych i forach branżowych;
PKZ(E.b)(11)3. skorzystać z wbudowanej pomocy systemu operacyjnego;
PKZ(E.b)(12)1. zidentyfikować etapy projektowania i organizacji pracy związanej z przygotowaniem stanowiska
komputerowego;
PKZ(E.b)(12)2. zorganizować pracę podczas realizacji projektu związanego z przygotowaniem stanowiska
komputerowego;
PKZ(E.b)(12)3. zastosować zasady dotyczące zarządzania projektami podczas prac związanych z przygotowaniem
stanowiska komputerowego;
PKZ(E.b)(13)1. określić czynności i zadania administracyjne;
PKZ(E.b)(13)4. zastosować wbudowane narzędzia administracyjne w systemie;
PKZ(E.b)(13)5. dobrać narzędzia do określonych czynności administracyjnych;
PKZ(E.b)(13)6. skorzystać z programów diagnostycznych i narzędziowych firm trzecich.
E.11.4(1)3. dobrać procesory, pamięci, płyty główne, napędy stacji roboczych i serwera;
E.11.4(1)4. dobrać zasilacze i systemy chłodzenia;
E.11.4(1)5. dobrać urządzenia wejścia - wyjścia;
E.11.4(2)1. skorzystać z pomocy wbudowanej wiersza poleceń;
E.11.4(2)2. zastosować polecenia wiersza poleceń;
E.11.4(2)3. zastosować polecenia dotyczące katalogów i plików;
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E.11.4(3) wykonuje partycjonowanie i formatowanie dysku,
dobiera systemy plików do określonych zastosowań;

E.11.4(4) przestrzega zasady bezpiecznej pracy z
komputerem podłączonym do sieci;

E.11.4(5) zarządza kontami użytkowników i dostępem do
zasobów sieciowych;

E.11.4(6) rozpoznaje topologie lokalnych sieci
komputerowych, technologie i protokoły sieciowe;

E.11.4(7) konfiguruje interfejsy sieciowe;

E.11.4(8) stosuje urządzenia i oprogramowanie sieciowe.

E.11.4(2)4. uruchomić, wstrzymać, wznowić i przerwać działanie programów wsadowych;
E.11.4(2)5. zastosować parametry, instrukcje warunkowe i pętle w skryptach;
E.11.4(2)6. skorzystać z systemowych i lokalnych zmiennych środowiskowych;
E.11.4(2)8. zastosować polecenia dotyczące sieci;
E.11.4(2)9. wyświetlić zawartość plików;
E.11.4(2)10. posłużyć się edytorem plików;
E.11.4(2)11. zamknąć proces;
E.11.4(3)5. wykonać partycjonowanie dysku;
E.11.4(3)6. wykonać formatowanie dysku;
E.11.4(3)7. utworzyć i przywrócić obraz dysku;
E.11.4(4)1. zidentyfikować zagrożenia wynikające z pracy w sieci;
E.11.4(4)2. zastosować zasady ochrony danych;
E.11.4(4)3. zaktualizować oprogramowanie systemowe i użytkowe;
E.11.4(4)4. zastosować oprogramowanie antywirusowe i antymalware;
E.11.4(4)5. skonfigurować programy typu firewall;
E.11.4(5)6. utworzyć konta i grupy użytkowników;
E.11.4(5)7. przyporządkować użytkowników do grup;
E.11.4(5)8. skorzystać z grup wbudowanych;
E.11.4(5)9. administrować prawami użytkowników w systemie;
E.11.4(5)10. zastosować uprawnienia NTFS;
E.11.4(5)11. zastosować kompresję, szyfrowanie i przydziały dyskowe na NTFS;
E.11.4(5)12. zastosować zasady udostępniania i ochrony zasobów sieciowych;
E.11.4(6)5. zastosować topologie lokalnych sieci komputerowych;
E.11.4(6)6. dobrać technologie sieciowe, w tym Ethernet;
E.11.4(6)7. zastosować protokoły używane w komunikacji sieciowej;
E.11.4(6)8. dobrać metody i urządzenia komunikacji bezprzewodowej;
E.11.4(7)1. określić funkcje karty sieciowej;
E.11.4(7)2. określić klasy adresów IP;
E.11.4(7)3. przeliczyć adresy i maski podsieci w postaci binarnej;
E.11.4(7)4. rozróżnić hosty lokalne i odległe;
E.11.4(7)5. zastosować zasady adresowania IP;
E.11.4(7)6. wyznaczyć liczbę sieci i hostów;
E.11.4(7)7. zaadresować interfejsy metodą statyczną i automatyczną;
E.11.4(8)1. rozpoznać rodzaje urządzeń sieciowych i oprogramowania sieciowego;
E.11.4(8)2. wymienić funkcje urządzeń sieciowych i oprogramowania sieciowego;
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E.11.4(8)3. zanalizować tablice routingu;
E.11.4(8)4. sprawdzić trasy przesyłania pakietów;
E.11.4(8)5. skonfigurować urządzenia sieciowe.
Praktyki zawodowe
BHP(1) rozróżnia pojęcia związane z bezpieczeństwem i
higieną pracy, ochroną przeciwpożarową, ochroną
środowiska i ergonomią;
BHP(4) przewiduje zagrożenia dla zdrowia i życia człowieka
oraz mienia i środowiska związane z wykonywaniem zadań
zawodowych;
BHP(5) określa zagrożenia związane z występowaniem
szkodliwych czynników w środowisku pracy;
BHP(6) określa skutki oddziaływania czynników szkodliwych
na organizm człowieka;
BHP(7) organizuje stanowisko pracy zgodnie
z obowiązującymi wymaganiami ergonomii, przepisami
bezpieczeństwa i higieny pracy, ochrony przeciwpożarowej
i ochrony środowiska;

BHP(8) stosuje środki ochrony indywidualnej i zbiorowej
podczas wykonywania zadań zawodowych;

BHP(9) przestrzega zasad bezpieczeństwa i higieny pracy
oraz stosuje przepisy prawa dotyczące ochrony
przeciwpożarowej i ochrony środowiska;
BHP(10) udziela pierwszej pomocy poszkodowanym
w wypadkach przy pracy oraz w stanach zagrożenia zdrowia
i życia.
KPS(1) przestrzega zasad kultury i etyki;

BHP(1)1. określić zasady bezpieczeństwa i higieny pracy na stanowisku komputerowym;
BHP(1)2. rozróżnić pojęcia związane z ochroną przeciwpożarową;
BHP(1)3. określić zasady recyklingu i złomowania części komputerowych;
BHP(1)4. określić zasady ergonomii przy pracy na stanowisku komputerowym;
BHP(4)1. zidentyfikować zagrożenia występujące przy pracy z urządzeniami zasilanymi energią elektryczną;
BHP(4)2. zidentyfikować skutki użycia niewłaściwych narzędzi lub środków ochrony indywidualnej dla sprzętu
komputerowego;
BHP(4)3. wskazać skutki działań związanych z nieprawidłowym wykonywaniem prac oraz niestosowaniem norm i
obowiązujących przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy oraz wymagań technologicznych;
BHP(5)1. rozróżnić zagrożenia występujące przy pracy z urządzeniami zasilanymi energią elektryczną;
BHP(5)2. zidentyfikować zagrożenia przy pracy z niektórymi materiałami eksploatacyjnymi;
BHP(6)1. określić skutki porażenia prądem elektrycznym;
BHP(6)2. określić skutki oddziaływania na organizm człowieka niektórych materiałów eksploatacyjnych;
BHP(7)1. określić prawidłowe wymiary stanowiska komputerowego;
BHP(7)2. dobrać elementy zabezpieczeń przed porażeniem prądem elektrycznym (wyłącznik różnicowoprądowy);
BHP(7)3. dobrać typy gaśnic do rodzaju pożaru;
BHP(8)1. zastosować odzież ochronną podczas pracy z komputerem;
BHP(8)2. rozróżnić środki ochrony podczas prac z wykorzystaniem narzędzi i urządzeń zasilanych energią
elektryczną;
BHP(8)3. zastosować opaski antystatyczne podczas pracy z podzespołami komputera;
BHP(8)4. zastosować środki ochrony indywidualnej;
BHP(8)5. zastosować środki ochrony zbiorowej podczas wykonywania zadań zawodowych;
BHP(9)1. zastosować zasady bezpieczeństwa i higieny pracy na stanowisku komputerowym;
BHP(9)2. zastosować przepisy prawa dotyczące ochrony przeciwpożarowej i ochrony środowiska;
BHP(9)3. zastosować przepisy prawa dotyczących ochrony środowiska;
BHP(10)1. określić zasady udzielania pierwszej pomocy poszkodowanemu porażonemu prądem elektrycznym;
BHP(10)2. określić zasady udzielania pierwszej pomocy przy poparzeniach.
KPS(1)1. zastosować zasady kultury;
KPS(1)2. zastosować zasady etyki zawodowej;
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KPS(7) przestrzega tajemnicy zawodowej;
KPS(8) potrafi ponosić odpowiedzialność za podejmowane
działania.
OMZ(1) planuje pracę zespołu w celu wykonania
przydzielonych zadań;
OMZ(2) dobiera osoby do wykonania przydzielonych zadań;
OMZ(3) kieruje wykonaniem przydzielonych zadań;

OMZ(4) ocenia jakość wykonania przydzielonych zadań;
OMZ(5) wprowadza rozwiązania techniczne i organizacyjne
wpływające na poprawę warunków i jakość pracy;
OMZ(6) komunikuje się ze współpracownikami.
PKZ(E.b)(2) dobiera elementy i konfiguracje systemu
komputerowego;

PKZ(E.b)(3) dobiera oprogramowanie użytkowe do realizacji
określonych zadań;

PKZ(E.b)(4) stosuje zabezpieczenia sprzętu komputerowego i
systemu operacyjnego;

PKZ(E.b)(5) rozróżnia parametry sprzętu komputerowego;

KPS(7)1. zachować tajemnicę zawodową związaną z prywatnymi danymi innych osób;
KPS(7)2. zachować tajemnicę zawodową związaną z aspektami handlowymi;
KPS(8)2. ponieść odpowiedzialność za podejmowane działania w dziedzinie przetwarzania danych.
OMZ(1)1. zaplanować pracę zespołu w zakresie przetwarzania danych;
OMZ(2)1. skompletować zespół do wykonania określonego zadania;
OMZ(2)2. przydzielić zadania cząstkowe członkom zespołu;
OMZ(3)1. pokierować pracą zespołu w zakresie przetwarzania danych;
OMZ(3)2. pokierować pracą zespołu w zakresie zabezpieczeń oraz konfiguracji sprzętu i oprogramowania
komputerowego;
OMZ(4)1. ocenić dokładność wykonanej pracy;
OMZ(4)2. ocenić kompletność wykonanej pracy;
OMZ(4)3. ocenić estetykę wykonanej pracy;
OMZ(5)1. wprowadzić rozwiązania techniczne wpływające na poprawę warunków i jakość pracy;
OMZ(5)2. wprowadzić rozwiązania organizacyjne wpływające na poprawę warunków i jakość pracy;
OMZ(6)1. skomunikować się werbalnie ze współpracownikami;
OMZ(6)2. skomunikować się ze współpracownikami drogą elektroniczną.
PKZ(E.b)(2)1. dobrać elementy zestawu komputerowego do indywidualnych potrzeb użytkownika na podstawie
parametrów;
PKZ(E.b)(2)2. skonfigurować systemy do określonych zastosowań;
PKZ(E.b)(3)1. skorzystać z aplikacji wbudowanych;
PKZ(E.b)(3)4. dobrać oprogramowanie do przetwarzania tekstu i tabel;
PKZ(E.b)(3)5. dobrać oprogramowanie do zarządzania plikami;
PKZ(E.b)(3)6. dobrać oprogramowanie do konwertowania formatów plików dźwiękowych;
PKZ(E.b)(3)11. rozróżnić zadania pod względem wykorzystania funkcjonalności programów użytkowych;
PKZ(E.b)(3)12. dobrać oprogramowanie użytkowe do realizacji zadań z zakresu wykonywania czynności
administracyjnych;
PKZ(E.b)(4)1. zastosować filtry przeciwprzepięciowe;
PKZ(E.b)(4)7. zastosować zasilacze UPS;
PKZ(E.b)(4)8. skonfigurować woluminy odporne na uszkodzenia;
PKZ(E.b)(4)9. zaplanować automatyczne tworzenie kopii zapasowych;
PKZ(E.b)(4)10. skonfigurować automatyczną aktualizację systemów na stacjach roboczych;
PKZ(E.b)(5)3. scharakteryzować parametry katalogowe podzespołów;
PKZ(E.b)(5)4. scharakteryzować parametry procesorów, pamięci, chipsetów i płyt głównych;
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PKZ(E.b)(6) charakteryzuje informatyczne systemy
komputerowe;

PKZ(E.b)(11) korzysta z publikacji elektronicznych;

PKZ(E.b)(12) przestrzega zasad zarządzania projektem w
trakcie organizacji i planowania pracy;

PKZ(E.b)(13) stosuje programy komputerowe wspomagające
wykonywanie zadań.

E.11.1(7) posługuje się pismem punktowym Braille’a;

E.11.1(10) przestrzega zasad przygotowywania dokumentów
brajlowskich;

PKZ(E.b)(5)7. scharakteryzować parametry dysków i innych nośników pamięci masowej;
PKZ(E.b)(5)8. zinterpretować parametry katalogowe urządzeń techniki komputerowej;
PKZ(E.b)(5)9. scharakteryzować parametry urządzeń peryferyjnych;
PKZ(E.b)(6)1. zastosować pojęcia, określenia i nazwy charakteryzujące informatyczne systemy komputerowe;
PKZ(E.b)(6)2. rozróżnić sformułowania specjalistyczne zawarte w dokumentacji technicznej informatycznych
systemów komputerowych;
PKZ(E.b)(6)2. rozróżnić sformułowania specjalistyczne zawarte w dokumentacji technicznej informatycznych
systemów komputerowych;
PKZ(E.b)(11)1. skorzystać z elektronicznej dokumentacji sprzętu i oprogramowania;
PKZ(E.b)(11)2. pozyskać informacje na stronach internetowych i forach branżowych;
PKZ(E.b)(11)3. skorzystać z wbudowanej pomocy systemu operacyjnego;
PKZ(E.b)(11)6. skorzystać z wbudowanego modułu pomocy edytorów brajlowskich;
PKZ(E.b)(11)12. pozyskać informację nt. oprogramowania udźwiękowiającego na stronach internetowych
producentów;
PKZ(E.b)(11)15. pozyskać informację nt. oprogramowania powiększającego i powiększalników na stronach
internetowych producentów;
PKZ(E.b)(12)1. zidentyfikować etapy projektowania i organizacji pracy związanej z przygotowaniem stanowiska
komputerowego;
PKZ(E.b)(12)2. zorganizować pracę podczas realizacji projektu związanego z przygotowaniem stanowiska
komputerowego;
PKZ(E.b)(12)3. zastosować zasady dotyczące zarządzania projektami podczas prac związanych z przygotowaniem
stanowiska komputerowego;
PKZ(E.b)(13)1. określić czynności i zadania administracyjne;
PKZ(E.b)(13)3. dobrać oprogramowanie do określonego typu zadania;
PKZ(E.b)(13)4. zastosować wbudowane narzędzia administracyjne w systemie;
PKZ(E.b)(13)5. dobrać narzędzia do określonych czynności administracyjnych;
PKZ(E.b)(13)6. skorzystać z programów diagnostycznych i narzędziowych firm trzecich.
E.11.1(7)1. zastosować pismo punktowe Braille’a;
E.11.1(7)2. odczytać dokumenty zapisane brajlem;
E.11.1(7)3. określić znaczenie znaków klucza (np. znaku liczbowego);
E.11.1(7)4. zapisać liczby w brajlu;
E.11.1(10)1. określić zasady układu tekstu dokumentów brajlowskich;
E.11.1(10)2. określić zasady wprowadzania ramek i tabel do tekstu brajlowskiego;
E.11.1(10)3. zastosować zasady tworzenia grafiki wypukłej;
E.11.1(10)4. określić zasady numerowania stron brajlowskich i źródłowych;
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E.11.1(11) obsługuje programy komputerowe do
przygotowania wydruku brajlowskiego;
E.11.1(12) obsługuje graficzne i tekstowe drukarki
brajlowskie;
E.11.1(14) projektuje stanowisko komputerowe dla
użytkownika niewidomego;

E.11.2(5) projektuje stanowisko komputerowe dla
użytkownika słabo widzącego;

E.11.3(1) skanuje i rozpoznaje tekst drukowany za pomocą
programów do optycznego rozpoznawania znaków (OCR);

E.11.3(2) nagrywa i edytuje pliki dźwiękowe;
E.11.3(5) stosuje programy do przetwarzania plików
tekstowych na pliki dźwiękowe;
E.11.3(7) obsługuje urządzenia lektorskie;
E.11.4(1) dobiera elementy zestawu komputerowego do
zadanych zastosowań;
E.11.4(2) posługuje się tekstowym interfejsem systemów
operacyjnych;

E.11.1(11)1. przekonwertować (przekształcić) tekst czarnodrukowy na tekst brajlowski;
E.11.1(11)2. określić parametry wydruku tekstu brajlowskiego;
E.11.1(11)3. edytować tekst brajlowski (np. wprowadzić poprawki);
E.11.1(11)4. wydrukować tekst brajlowski do korekty na drukarce czarnodrukowej (znakami brajla);
E.11.1(12)1. obsłużyć graficzne drukarki brajlowskie;
E.11.1(12)2. obsłużyć tekstowe drukarki brajlowskie;
E.11.1(12)3. dobrać drukarki do określonych typów wydruków;
E.11.1(14)1. pozyskać informacje o potrzebach zawodowych użytkownika;
E.11.1(14)2. pozyskać informacje o zainteresowaniach użytkownika;
E.11.1(14)3. zestawić elementy stanowiska komputerowego dla osoby niewidomej;
E.11.1(14)4. opracować kosztorys stanowiska komputerowego dla użytkownika niewidomego;
E.11.2(5)1. określić zakres widzenia funkcjonalnego w zależności od rodzaju dysfunkcji wzroku;
E.11.2(5)2. dobrać niezbędne oprogramowanie wspomagające stosownie do wady wzroku (stopnia widzenia
użytkownika);
E.11.2(5)3. zestawić elementy stanowiska komputerowego stosownie do wady wzroku (stopnia widzenia
użytkownika);
E.11.2(5)4. opracować kosztorys stanowiska komputerowego dla użytkownika słabo widzącego;
E.11.3(1)1. określić funkcje programów do optycznego rozpoznawania znaków;
E.11.3(1)2. zeskanować dokumenty tekstowe;
E.11.3(1)3. dobrać parametry skanowania (tryb, rozdzielczość) do rodzajów dokumentu;
E.11.3(1)4. rozpoznać dokumenty programem OCR;
E.11.3(1)5. zmienić język rozpoznawania;
E.11.3(2)2. ustalić parametry zapisu dźwięku (np. poziom, próbkowanie);
E.11.3(2)3. nagrać pliki dźwiękowe;
E.11.3(2)4. edytować pliki dźwiękowe;
E.11.3(5)2. utworzyć pliki mp3 z notatek w formacie tekstowym;
E.11.3(7)2. zapisać rozpoznany tekst w pliku;
E.11.3(7)3. odtworzyć rozpoznany tekst;
E.11.4(1)3. dobrać procesory, pamięci, płyty główne, napędy stacji roboczych i serwera;
E.11.4(1)4. dobrać zasilacze i systemy chłodzenia;
E.11.4(1)5. dobrać urządzenia wejścia - wyjścia;
E.11.4(2)1. skorzystać z pomocy wbudowanej wiersza poleceń;
E.11.4(2)2. zastosować polecenia wiersza poleceń;
E.11.4(2)3. zastosować polecenia dotyczące katalogów i plików;
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E.11.4(3) wykonuje partycjonowanie i formatowanie dysku,
dobiera systemy plików do określonych zastosowań;

E.11.4(4) przestrzega zasady bezpiecznej pracy z
komputerem podłączonym do sieci;

E.11.4(5) zarządza kontami użytkowników i dostępem do
zasobów sieciowych;

E.11.4(6) rozpoznaje topologie lokalnych sieci
komputerowych, technologie i protokoły sieciowe;

E.11.4(7) konfiguruje interfejsy sieciowe;

E.11.4(8) stosuje urządzenia i oprogramowanie sieciowe.

E.11.4(2)4. uruchomić, wstrzymać, wznowić i przerwać działanie programów wsadowych;
E.11.4(2)5. zastosować parametry, instrukcje warunkowe i pętle w skryptach;
E.11.4(2)6. skorzystać z systemowych i lokalnych zmiennych środowiskowych;
E.11.4(2)8. zastosować polecenia dotyczące sieci;
E.11.4(2)9. wyświetlić zawartość plików;
E.11.4(2)10. posłużyć się edytorem plików;
E.11.4(2)11. zamknąć proces;
E.11.4(3)5. wykonać partycjonowanie dysku;
E.11.4(3)6. wykonać formatowanie dysku;
E.11.4(3)7. utworzyć i przywrócić obraz dysku;
E.11.4(4)1. zidentyfikować zagrożenia wynikające z pracy w sieci;
E.11.4(4)2. zastosować zasady ochrony danych;
E.11.4(4)3. zaktualizować oprogramowanie systemowe i użytkowe;
E.11.4(4)4. zastosować oprogramowanie antywirusowe i antymalware;
E.11.4(4)5. skonfigurować programy typu firewall;
E.11.4(5)6. utworzyć konta i grupy użytkowników;
E.11.4(5)7. przyporządkować użytkowników do grup;
E.11.4(5)8. skorzystać z grup wbudowanych;
E.11.4(5)9. administrować prawami użytkowników w systemie;
E.11.4(5)10. zastosować uprawnienia NTFS;
E.11.4(5)11. zastosować kompresję, szyfrowanie i przydziały dyskowe na NTFS;
E.11.4(5)12. zastosować zasady udostępniania i ochrony zasobów sieciowych;
E.11.4(6)5. zastosować topologie lokalnych sieci komputerowych;
E.11.4(6)6. dobrać technologie sieciowe, w tym Ethernet;
E.11.4(6)7. zastosować protokoły używane w komunikacji sieciowej;
E.11.4(6)8. dobrać metody i urządzenia komunikacji bezprzewodowej;
E.11.4(7)1. określić funkcje karty sieciowej;
E.11.4(7)2. określić klasy adresów IP;
E.11.4(7)3. przeliczyć adresy i maski podsieci w postaci binarnej;
E.11.4(7)4. rozróżnić hosty lokalne i odległe;
E.11.4(7)5. zastosować zasady adresowania IP;
E.11.4(7)6. wyznaczyć liczbę sieci i hostów;
E.11.4(7)7. zaadresować interfejsy metodą statyczną i automatyczną;
E.11.4(8)1. rozpoznać rodzaje urządzeń sieciowych i oprogramowania sieciowego;
E.11.4(8)2. wymienić funkcje urządzeń sieciowych i oprogramowania sieciowego;
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E.11.4(8)3. zanalizować tablice routingu;
E.11.4(8)4. sprawdzić trasy przesyłania pakietów;
E.11.4(8)5. skonfigurować urządzenia sieciowe.
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