
Η ενότητα ECDL Online Collaboration 
ανταποκρίνεται στη διαρκώς αυξανόμενη 
ανάγκη, στην προσωπική αλλά και την 
επαγγελματική μας ζωή, για 
απομακρυσμένη κοινή χρήση, επεξεργασία 
και αποθήκευση εγγράφων, καθώς και για 
κοινωνική δικτύωση.

Online 
Collaboration



Επισκόπηση περιεχομένων ενότητας Online Collaboration

Με αφορά το 
Online Collaboration;
Με την ευρύτατη εξάπλωση του ταχύτατου ίντερνετ και 
της χρήσης έξυπνων κινητών, η εργασία ολοένα και 
μεταφέρεται στο διαδίκτυο, η επικοινωνία στα κοινωνικά 
δίκτυα, και η αποθήκευση στο cloud. 

Η ανάγκη για άτομα με μεγάλο βαθμό εξοικείωσης με 
αυτές τις τεχνολογίες, τόσο σε θεωρητικό όσο και σε 
χρηστικό επίπεδο, είναι επιτακτική. Η ενότητα ECDL 
Online Collaboration προσφέρει εφαρμοσμένες γνώσεις 
πάνω στα εργαλεία, τις θεωρίες, αλλά και τα ρίσκα σε 
σχέση με τη διαδικτυακή συνεργασία.

Τι θα μου προσφέρει η ενότητα 
Online Collaboration; 
• Καλύπτει τις δεξιότητες που απαιτούνται για την   
 κατανόηση των βασικών εννοιών του online collaboration  
 και του cloud computing.

• Πιστοποιεί τις βέλτιστες πρακτικές στην αποτελεσματική  
 χρήση των εργαλείων online collaboration και της   
 mobile τεχνολογίας.

• Έχει αναπτυχθεί με την συμβολή ειδικών, χρηστών   
 υπολογιστών αλλά και επαγγελματιών πληροφορικής   
 απ’ όλο τον κόσμο, εξασφαλίζοντας την συνάφεια και   
 το εύρος του περιεχομένου αυτής της ενότητας.

Η PeopleCert είναι παγκόσμιος ηγέτης στην πιστοποίηση επαγγελματικών και γλωσσικών 
δεξιοτήτων. Συνεργάζεται με διεθνείς οργανισμούς και κυβερνήσεις με στόχο την ανάπτυξη 
και διάθεση κορυφαίων εξετάσεων πιστοποίησης. Η PeopleCert διενεργεί εξετάσεις σε 200 
χώρες και σε 25 γλώσσες, χρησιμοποιώντας καινοτόμες τεχνολογίες, και δίνει τη δυνατότητα 
σε επαγγελματίες να κάνουν τις φιλοδοξίες τους πραγματικότητα, μέσω της κατάρτισης.
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Πώς μπορώ να ξεκινήσω; 
Για περισσότερες πληροφορίες αλλά και για να βρείτε ένα πιστοποιημένο κέντρο κοντά σας, 
επισκεφθείτε το ecdl.gr

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΓΝΩΣΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΧΗ

•  Βασικές έννοιες
•  Υπολογιστική νέφουςΈννοιες συνεργασίας

•  Συνήθη χαρακτηριστικά εγκατάστασης
•  Εγκατάσταση

Προετοιμασία για διαδικτυακή παραγωγή 
και συνεργασία

Χρήση εργαλείων παραγωγής   
και συνεργασίας (online collaborative tools)

•  Δικτυακή αποθήκευση (online storage) και    
 εφαρμογές παραγωγικότητας (productivity applications)
• Διαδικτυακά ημερολόγια (online calendars)
• Μέσα κοινωνικής δικτύωσης (social media)
• Διαδικτυακές συσκέψεις (online meetings)
• Πλατφόρμες διαδικτυακής εκμάθησης 
 (online learning environments)

Συνεργασία με κινητή τεχνολογία 
(mobile collaboration)

•  Βασικές έννοιες 
• Χρήση κινητών/φορητών συσκευών (mobile devices)
• Εφαρμογές (applications)
• Συγχρονισμός (synchronisation)

Μετά την ολοκλήρωση της ενότητας θα μπορώ να:
• Κατανοώ τις βασικές έννοιες που σχετίζονται με τη   
 διαδικτυακή παραγωγή και συνεργασία (online   
 collaboration) και την υπολογιστική νέφους (cloud   
 computing).

• Ρυθμίζω λογαριασμούς για διαδικτυακή παραγωγή και  
 συνεργασία (online collaboration).

• Χρησιμοποιώ δικτυακή αποθήκευση (online storage)   
 και διαδικτυακές εφαρμογές παραγωγικότητας   
 (web-based productivity applications) για να    
 συνεργάζομαι με άλλους.

• Χρησιμοποιώ ημερολόγια στο διαδίκτυο και σε κινητές         
 συσκευές (calendars) για να διαχειρίζομαι και να                 
 σχεδιάζω τις δραστηριότητές μου.

• Συνεργάζομαι κι αλληλεπιδρώ χρησιμοποιώντας     
 κοινωνικά δίκτυα (social networks), ιστολόγια (blogs),   
 και συνεργατικά ανεπτυγμένους ιστοτόπους (wikis).

• Προγραμματίζω και διοργανώνω διαδικτυακές συσκέψεις 
 και να χρησιμοποιώ πλατφόρμες διαδικτυακής εκμάθησης  
 (online learning environments).

• Κατανοώ βασικές έννοιες της τεχνολογίας    
 κινητών/φορητών συσκευών (mobile devices) και να  
 χρησιμοποιώ λειτουργίες όπως ηλεκτρονικό ταχυδρομείο  
 (e-mail), εφαρμογές (applications), και συγχρονισμό   
 (synchronisation).


