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EFEKTY KSZTAŁCENIA
WERYFIKOWANE PRZEZ ECCC

MODUŁ:
POZIOM:

IT M8 GRAFIKA BIZNESOWA
ZAAWANSOWANY (C)

Moduł grafiki biznesowej na poziomie zaawansowanym (C) jest przeznaczony przede wszystkim dla uczniów
szkół ponadgimnazjalnych o profilu ogólnym, studentów kierunków technicznych oraz matematycznoinformatycznych, nauczycieli, przedstawicieli handlowych, koordynatorów projektów oraz konsultantów
i kierowników ds. handlowych, marketingu, sprzedaży, spraw personalnych. Moduł ten jest także dedykowanym osobom, które chciałyby zwiększyć swoje umiejętności tworzenia ciekawych, nieszablonowych prezentacji multimedialnych. Kompetencje, którymi zdający wykaże sie po uzyskaniu certyfikatu, obejmą zaawansowane zagadnienia związane z przygotowywaniem i dostosowywaniem prezentacji a także umieszczaniem na
niej specjalnych efektów barwnych i elementów interaktywnych. Uzyskanie certyfikatu potwierdzi też wiedzę
zdającego w zakresie zaawansowanych narzędzi wspomagających oraz uzupełniania prezentacji o dodatkowe
formy audio i wideo. Zdobyta wiedza umożliwi biegłe posługiwanie się różnego rodzaju prezentacjami multimedialnymi.
Moduł IT8 poziom (C) jest dedykowany tym, którzy posiadają już kompetencje z zakresu grafiki biznesowej na
poziomach podstawowym (A) i średniozaawansowanym (B). Poziom zaawansowany (C) rozszerza tą wiedzę
o możliwość obsługi zaawansowanych funkcjonalności programu wspomagającego tworzenie prezentacji
a także wspomaga umiejętności tworzenia kreatywnych prezentacji z wykorzystaniem różnych uzupełniających form pokazu slajdów.
Certyfikat potwierdzi uzyskanie kompetencji w zakresie zaawansowanych sposobów formatowania i konfiguracji slajdów, wprowadzania nieszablonowych elementów dźwiękowych oraz animacji, korzystania z różnych
typów pokazu oraz dostosowywaniu dodatkowych opcji dotyczących zapisu, wydruku oraz otwierania prezentacji. Moduł jest częścią pakietu dedykowanego zdobywaniu praktycznych umiejętności z zakresu obsługi
programów wspomagających tworzenie grafiki biznesowej, który stanowi kompetencje w zakresie technologii
informatycznych.
Egzamin ECCC modułu IT M8 (C) weryfikuje poniższe efekty kształcenia.
GRUPA EFEKTÓW
KSZTAŁCENIA
1.

Wiedza

KOMPETENCJE OBJĘTE STANDARDEM ECCC








KITM8Cv2.0

Wiedza na temat możliwości narzędzia PowerPoint w odniesieniu do
tworzenia złożonych prezentacji zawierających zaawansowane elementy składowe.
Wiedza dotycząca zaawansowanych sposobów formatowania tekstów na slajdach oraz dostępnych modyfikacji elementów graficznych
takich jak kształty, tabele, rysunki oraz wykresy.
Znajomość specjalnych efektów kolorystycznych, które można zastosować do prezentacji.
Wiedza na temat możliwości narzędzia w zakresie importowania
danych (np. całych slajdów) z innych prezentacji.
Znajomość dostępnych typów pokazu slajdów oraz możliwości tworzenia różnych wersji prezentacji.
Wiedza na temat zaawansowanych ustawień konfiguracyjnych.
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GRUPA EFEKTÓW
KSZTAŁCENIA

KOMPETENCJE OBJĘTE STANDARDEM ECCC







2.

Umiejętności













3.


Kompetencje
personalne i społeczne



KITM8Cv2.0

Wiedza dotycząca zaawansowanych efektów i ustawień dotyczących
animacji.
Znajomość specjalistycznych narzędzi służących do obróbki i umieszczania w prezentacji dźwięku oraz materiału wideo.
Wiedza dotycząca zarządzania akcjami.
Znajomość zaawansowanych zasad stosowania łączy.
Wiedza dotycząca zaawansowanych opcji wyświetlania pokazu.
Znajomość zagadnień związanych z optymalizacją druku oraz zapisywaniem i otwieraniem prezentacji.
Umiejętność obsługi zaawansowanych funkcji programu związanych
z formatowaniem i wstawianiem zaawansowanych elementów prezentacji oraz ustawieniami pokazu.
Umiejętność formatowania tekstów, kształtów i elementów graficznych na slajdach ze szczególnych uwzględnieniem zastosowania gotowych zestawów stylów wykresów.
Możliwość pobierania pojedynczych elementów oraz całych slajdów
z innych prezentacji.
Możliwość dostosowania zaawansowanych opcji prezentacji, w tym
sposobu działania oraz typu pokazu oraz utworzenia różnych wersji
prezentacji.
Umiejętność zarządzania efektami takich elementów jak akcje, animacje, ścieżki dźwiękowe oraz pliki wideo.
Możliwość definiowania łączy.
Umiejętność praktycznego wykorzystania narzędzi wspomagających
pracę prelegenta.
Umiejętność określenia zaawansowanych opcji zapisu plików oraz ich
otwierania.
Możliwość korzystania z funkcjonalności Karty Deweloper.
Rozumienie konieczności znajomości obsługi programów wchodzących w skład pakietów biurowych.
Świadomość konieczności dostosowania typu pokazu do potrzeb
prelegenta oraz słuchaczy.
Rozumienie zasad poprawnego wydruku prezentacji oraz jej różnych
widoków dostosowanego do określonych potrzeb.
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