ECDL / ICDL Bazat e Internetit
Syllabus Version 1.0

Qëllimi
Ky dokument detajon planin mësimor për ECDL / ICDL Bazat e Kompjuterit. Syllabusi
përshkruan, nëpërmjet rezultateve të mësimit , njohuritë dhe aftësitë që një kandidat duhet
të posedojë për ECDL / ICDL Bazat e Kompjuterit. Syllabusi gjithashtu ofron bazën e
provimit teorik dhe praktik për këtë modul.
Copyright © 2009 ECDL Foundation
Të gjitha të drejtat e rezervuara. Asnjë pjesë e këtij botimi nuk mund të riprodhohet në asnjë
formë, përveç nëse lejohet nga ECDL Foundation. Kërkesat për leje për të riprodhuar
materiale duhet të drejtohen në ECDL Foundation.
Përjashtim i përgjegjësisë
Edhe pse Fondacioni ECDL ka punuar me shumë kujdes në përgatitjen e këtij botimi, nuk
jep asnjë lloj garancioni si botues, në lidhje me tërësinë e informatave të cilat i përmban ky
botim, si dhe ECDL Foundation nuk është përgjegjës dhe nuk e mban përgjegjësinë për
ndonjë gabim, lëshim, pasaktësi, humbje ose dëmtim të çfarëdollojshëm që mund të jetë si
pasojë e informacioneve, udhëzimeve apo këshillave që përmban ky publikim. Ndryshimet
mund të bëhen nga ECDL Foundation në diskrecionin e vet dhe në çdo kohë pa
paralajmërim.
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ECDL / ICDL Online Essentials
Ky modul paraqet konceptet themelore dhe aftësitë që kanë te bëjnë me shfletimin e web-it,
kërkimin efektiv të informacionit, komunikimit në internet dhe e-mail.

Qëllimi i modulit
Kandidatët e suksesshëm do të jenë në gjendje të:








Kuptojnë shfletimin e web-it dhe konceptet e sigurisë në internet.
Përdorin shfletuesin e web-it (web browser) dhe menaxhojnë parametrat e shfletuesit,
bookmarks, rezultatet e kërkimit ne web.
Kërkojnë në mënyrë efektive për informacion në internet dhe të vlerësojnë në mënyrë kritike
përmbajtjen e web-it.
Kuptojnë të drejtat autoriale dhe çështjet e mbrojtjes së të dhënave.
Kuptojnë konceptet e komuniteteve online, të komunikimit dhe email-ave.
Dërgojnë, pranojnë e-mail dhe të menaxhojnë parametrat e email-ave.
Organizojnë dhe kërkojnë email-a dhe të përdorin kalendarët.

Kategoria
1
Konceptet e
Web Browser

Lëmi i njohurive
1.1
Konceptet
Kryesore

Ref.
1.1.1

1.1.2

1.1.3

1.2
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Mbrojtja
dhe Siguria

Objektivat
Kuptojnë termet: Internet. World Wide Web
(WWW), Uniform Resource Locator
(URL),hyperlink.
Kuptojnë strukturën e adresës se web-it.
Identifikimi i llojeve te përbashkëta te domeneve
si: gjeografike, organizatave (.org, .edu, .com,
.gov).
Definimi i termit web browser.
Identifikimi i shfletueseve te përbashkët te webit.

1.1.4

Përshkrimi i aktiviteteve te ndryshme te internetit
si: kërkimi i informatave, shoping-u , mësimet,
publikimet, shërbimet bankare, shërbimet
qeveritare, argëtimet, komunikimi.

1.2.1

Njohin mënyrat e mbrojtjes gjate aktivitetit
online si: blerjet nga faqet e sigurta te internetit,
shmangia e zbulimit te informatave personale dhe
financiare, ç’kyçja nga web sajtet.

1.2.2
1.2.3

Definimi i termit encryption.
Identifikimi i nje faqeje te sigurt te internetit,
https, lock symbol.
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Kategoria

2

Shfletimi i
Web-it

Lëmi i njohurive

2.1

2.2
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Përdorimi i
Web
Browser-it

Veglat dhe
Parametrat

Ref.
1.2.4

Objektivat
Definimi i termit certifikatë digjitale.

1.2.5

Njohin opsionet e kontrollit mbi përdorimin e
internetit si: mbikëqyrja, kufizimet e shfletuesit te
web-it, kufizimet gjatë shkarkimeve.

2.1.1

Hapjen, mbylljen e një aplikacioni për shfletimin
e web-it.

2.1.2

Futni një URL ne shiritin e adresave dhe shkoni
tek URL.

2.1.3

Rifreskoni një web faqe, ndaloni shkarkimin e
web faqes.

2.1.4

Aktivizoni një hyperlink .

2.1.5

Hapni një web faqe në një tabulator të ri,dritare të
re.

2.1.6

Hapni, mbyllni tab-et , dritaret.
Kalimi nga një tab /dritare ne tjetrin.

2.1.7

Navigoni në mes te faqeve: prapa, para, home
page.

2.1.8

Tregoni URL-te e vizituara më parë duke
përdorur historinë.

2.1.9

Kompletoj, paraqes nje web form .

2.1.10

Përdorni një vegël te web-it për te përkthyer një
web faqe, tekst.

2.2.1

Përcaktone shfletuesin e web-it si faqe krysore.

2.2.2

Kuptimi i termit pop-up.
Lejimi, bllokimi i pop-up-ave.

2.2.3

Kuptimi i termit cookie.
Lejimi, bllokimi i cookies.

2.2.4

Përdorimi i funksioneve te ndihmës.

2.2.5

Shfaq /fsheh built-in toolbars.
Rikthe, minimizo shiritin e menysë /ribbon
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Kategoria

Lëmi i njohurive

2.3

2.4

3

Informatat të
bazuara në
Web

3.1

3.2
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Bookmarks

Rezultatet e
Web-it

Kërkimi

Vlerësimi
Kritik

Ref.
2.2.6

Objektivat
Fshini historinë, fajllat e përkohshëm
internetit,format e ruajtura te të dhënave.

2.3.1

Shtoni, fshini një faqe favorite.

2.3.2

Shfaqni faqet favorite.

2.3.3

Krijoni, fshini një bookmark, folder te faqeve
favorite, shtoni një web faqe në bookmarks /
folder favorit.

2.4.1

Shkarkoni, ruani fajllin në një vend.

2.4.2

Kopjoni një tekst, fotografi, URL në një tjetër
vend si: dokument, e-mail.

2.4.3

Rishikoni, printoni një web faqe, pjesë të
zgjedhura nga një web faqe duke përdorur
opsionin e printimit qe keni në dispozicion.

3.1.1

Definimi i termit makinë e kërkimit (search
engine), dhe numërimi i disa makinave të
kërkimit.

3.1.2

Kryerja e kërkimit duke përdorur një fjalë, frazë .

3.1.3

Definoni një kërkim duke përdorur karakteristikat
e avancuara të kërkimit si: frazën e saktë, datën,
gjuhën, llojin e medies.

3.1.4

Kërkoni një enciklopedi, fjalor të bazuar në web.

3.2.1

Kuptoni rëndësinë e vlerësimit kritik të një
informacioni online. Kuptoni qëllimin e sajteve te
ndryshme
si:
informacion,
argëtim,
opinion,shitje.

3.2.2

Dëftoni faktorët të cilët përcaktojnë kredibilitetin
/ besueshmërinë e një faqeje te internetit si:
autori, referenca, përmbajtja deri në ditën e
sotme.

3.2.3

Njohja e përshtatshmërisë se informacionit të
internetit për një audience të veçantë.
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të

Kategoria

4

Lëmi i njohurive
3.3
Të drejtat e
autorit,
Mbrojtja e
të Dhënave

4.1
Konceptet e
Komunikimit

4.2

4.3
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Komunitet
Online

Mjetet e
Komunikim
it

Konceptet e
E-mail it

Ref.
3.3.1

Objektivat
Definimi i termit e drejta e autorit, prona
intelektuale. Nevoja për të mësuar njohjen e
burimeve dhe /ose për të kërkuar lejen e
shfrytëzimit.

4.1.1

Të kuptoj konceptin e një komuniteti online
(virtual). Identifikoj shembuj si: faqet e internetit
të rrjeteve sociale, forumet në internet, ueb
konferencat, chat-in, lojërat kompjuterike online.

4.1.2

Njohja me mundësitë që kanë përdoruesit për të
publikuar apo shpërndarë në internet një
përmbajtje : blogs, microblogs, podcasts, foto,
video dhe audio klipe.

4.1.3

Njohja e mënyrave për tu mbrojtur gjatë
shfrytëzimit të komuniteteve online: përdorimi i
parametrave të duhur të privatësisë, vendosja e
restrikcioneve
mbi
informatat
personale,
përdorimi i mesazheve private në momentin e
përshtatshëm, bllokimi/raportimi i përdoruesve të
panjohur.

4.2.1

Definimi i termit
Mesazhet
(Instant Messaging) IM.

4.2.2

Definimi i termit short messaging servise (SMS) ,
multi media servise (MMS).

4.2.3

Definimi i termit Voice over Internet Protocol
(VoIP).

4.2.4

Njohja e praktikave të mira gjatë shfrytëzimit të
komunikimit elektronik: të jeni të saktë dhe të
shkurtër, përdorimi i temave të sakta, të mos
publikohen detaje nga të dhënat personale, të
mos shpërndahen përmbajtje të papërshtatshme,
dhe ti përmbaheni rregullave të drejtshkrimit.

4.3.1

Definimi i termit e-mail dhe përshkrimi i
përdorimit kryesor të tij.

4.3.2

Identifikoni strukturën e një e-mail adrese.

4.3.3

Të jeni te vetëdijshëm për problemet e
mundshme
kur bashkëngjitni nje fajll si:
madhësia e limituar e fajllit, ndalesat për llojin e
fajllit.
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e

çastit

Kategoria

5

Përdorimi i
Email-it

Lëmi i njohurive

5.1

5.2

Dërgimi i
Email-it

Pranimi i
Email-it

Ref.
4.3.4

Objektivat
Përshkruaj dallimin ne mes te fushave: To, Copy
(Cc), Blind Copy (Bcc), dhe njohja me
përdorimin e duhur te tyre.

4.3.5

Te jeni te vetëdijshëm për mundësinë e pranimit
te email-ave mashtrues. Te jeni te vetëdijshëm
për mundësinë e infektimit te kompjuterit me ane
te një email-i.

4..6.3

Definimi i termit phishing.

5.1.1

Qasja ne email account.

5.1.2

Përshkruaje qëllimin kryesor te folderave
standard te email-it: Inbox,. Outbox, Sent,
Deleted / Trash, Items, Draft, Spam /Junk.

5.1.3

Krijimi i një email-i.

5.1.4

Regjistroni një ose me shumë email adresa ,
listën e shpërndarjes në fushat To, Copy (Cc),
Blind Copy (Bcc).

5.1.5

Shkruaj një titull te përshtatshëm në fushën
subjekt, barte tekstin ne përmbajtjen e email-it.

5.1.6

Shto, largo një fajll te bashkangjitur.

5.1.7

Dërgo një email me apo pa prioritet.

5.2.1

Hap, mbyll një email.

5.2.2

Përdorimi i funksionit Reply dhe identifikimi se
kur duhet te përdoret.

5.2.3

Forward-o nje email.

5.2.4

Hap dhe ruaj një fajll te bashkangjitur ne një
vend.
Rishiko/Preview, printo një mesazh duke
shfrytëzuar opsionet e mundshme për printim.

5.2.5

5.3
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Veglat dhe
Parametrat

5.3.1

Përdorimi i funksionit te ndihmës.

5.3.2

Shfaq, fsheh funksionin built-in ne shiritin e
veglave. Kthe, minimizo ribbon-in.
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Kategoria

Lëmi i njohurive

5.4

5.5

Ref.
5.3.3

Objektivat
Krijo dhe inserto tekstin me nënshkrim ne email.

5.3.4

Aktivizo, ndalo përgjigjen automatike Out of
Office.

5.3.5

Njohja e statusit te email-it si i lexuar, i palexuar.
Shënjëzimi i email-it si i lexuar / pa lexuar. Flag /
unflag email.

5.3.6

Krijoni,
fshini,
përditësoni
shpërndarjes/listen e email-ave .

e

Organizimi i 5.4.1
Email-it

Shto, largo titujt ne inbox-in e mesazheve si:
pranuesi, subjekti/titulli, data e pranimit.

5.4.2

Kërko një email sipas dërguesit, subjektit,
përmbajtjes se email-it.

5.4.3

Klasifiko email-at
madhësisë.

5.4.4

Krijo, fshij nje folder te email-it. Zhvendose
email-in në një folder.

5.4.5

Fshij një email. Rikthe email-in e fshirë.

5.4.6

Zbrazja e polderit te email-ave te fshirë/trash
folder.

5.4.7

Vendose
junk.

Përdorimi i 5.5.1
Kalendarëve
5.5.2
5.5.3
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listën

sipas

emrit,

apo

/ zhvendose një mesazh nga folderi

Cakto, anulo një takim ne kalendar.
Shto ne kalendar te ftuarit për takim.
Prano, refuzo një ftesë.
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