MODUŁ ECDL STANDARD S7 – WSPÓŁPRACA ONLINE

Moduł ten pozwala wykazać się znajomością
zasad współpracy online oraz umiejętnościami
konfiguracji i wykorzystania używanych do tego
narzędzi. Wśród aplikacji służących współpracy
Kandydat poznaje systemy przechowywania plików
w chmurze, kalendarze online, wykorzystanie portali
społecznościowych, technologii mobilnych, spotkań
online oraz narzędzi do nauki w sieci.
Zaliczenie egzaminu z tego modułu potwierdza następujące
kompetencje Kandydata:
• Rozumienie kluczowych zasad związanych ze
współpracą online oraz pracą w chmurze;
• Umiejętność konfiguracji i zakładania kont użytkownika
niezbędnych do współpracy online;
• Umiejętność korzystania z przestrzeni do
przechowywania danych w sieci oraz z aplikacji
wykorzystywanych do współpracy online;
• Znajomość zasad współpracy oraz komunikacji z innymi
użytkownikami przy użyciu portali społecznościowych,
blogów oraz serwisów wiki;
• Planowanie i zarządzanie konferencjami online oraz
korzystanie z narzędzi do nauki w sieci;
• Rozumienie kluczowych zasad technologii mobilnej oraz
korzystania z takich funkcji jak: poczta elektroniczna,
aplikacje mobilne oraz ich synchronizacja.
JAKIE KORZYŚCI DAJE TEN MODUŁ?
• Świadczy o znajomości kluczowych zasad związanych
ze współpracą online i pracą w chmurze;
• Zdobyte umiejętności mogą znaleźć swoje zastosowanie
podczas korzystania z różnego rodzaju aplikacji –
płatnych i darmowych;
• Zaświadcza o znajomości najlepszych praktyk
w obsłudze narzędzi online i technologii mobilnej;
• Moduł został opracowany przy współudziale
użytkowników komputerów, ekspertów w tej dziedzinie
oraz praktyków komputerowych z całego świata;
To gwarantuje, że moduł obejmuje odpowiedni, szeroki
zakres tematyczny, został przygotowany kompleksowo
i na wymaganym poziomie.

Szczegółowe informacje – na stronie http://www.ecdl.pl

ZAŁOŻENIA SYLABUSA
KATEGORIA

OBSZAR WIEDZY I UMIEJĘTNOŚCI

Zasady współpracy
online

• Kluczowe zasady

Przygotowanie do
współpracy w sieci

• Praca w chmurze

• Popularne ustawienia
konfiguracyjne
• Ustawienia

• Przechowywanie online oraz
aplikacje dostępne przez sieć
Używanie narzędzi
do współpracy
w sieci

• Kalendarze w sieci
• Portale społecznościowe
• Konferencje online
• Narzędzia uczenia się dostępne
w sieci

• Kluczowe założenia
Współpraca
mobilna

• Korzystanie z urządzeń mobilnych
• Aplikacje
• Synchronizacja

