KALKULIMI I
TABELAVE
Ky modul u mundëson kandidatëve të kuptojnë konceptin e kalkulimit
të tabelave dhe demonstrimin e aftësive për të përdorur një aplikacion
për kalkulimin e tabelave. Kandidatët do të jetë në gjendje të kryejnë
detyra që lidhen me zhvillimin, formatimin, modiﬁkimin dhe përdorimin
e aplikacionit, përveç përdorimit te formulave dhe funksioneve standarde
edhe demonstrimin e aftësive në krijimin dhe formatimin e objekteve graﬁke
dhe diagrameve.
Me përfundimin e këtij moduli kandidati do të jetë në gjendje të:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Punoj me këtë tabela kalkuluese dhe t’i ruaj ato në formate të ndryshme
Zgjedh opsione të tilla si funksioni i ndihmës në aplikacion për të rritur produktivitetin
Shkruaj të dhëna në qeliza dhe të përdor praktikat më të mira për krijimin e listave
Përzgjedh, klasiﬁkoj, kopjoj, zhvendos dhe fshij të dhëna
Editoj rreshtat dhe shtyllat në ﬂete pune
Kopjoj, zhvendos, fshij dhe riemërtoj ﬂetët e punës sipas nevojës
Krijoj formula matematikore dhe logjike duke përdorur funksionet standarde të aplikacionit
për kalkulimin e tabelave, aplikoj praktikat më të mira në krijimin e formulave dhe të njohë vlerat e
gabimit në formula
Formatoj numrat dhe përmbajtjen tekstuale në programin për kalkulimin e tabelave
Zgjedh, të krijoj dhe formatoj diagrame për të komunikuar informacion kuptimplotë
Rregulloj parametrat e faqeve
Kontrolloj dhe korrigjoj përmbajtjen e tabelave para shtypjes

SI MUND TA MËSOJ KËTË MODUL?
Këtë modul mund ta mësoni nga librat dhe ushtrimet e librave në mënyrë autodidakte apo edhe duke
ndjekur trajnimin e këtij moduli në ndonjë qendër testuese të ECDL-së. Për t’u përgatitur për provim
ju rekomandojmë të ushtroni edhe me provimin mostër, të cilin mund ta shkarkoni nga ueb faqja jonë
www.ecdl-kosova.org në linkun download.
Pasi ta keni mësuar këtë modul mund ta paraqitni provimin e këtij moduli në rubrikën Certiﬁkimi.

Certiﬁkatat e lëshuara nga ECDL Kosova vlejnë ndërkombëtarisht.
ECDL KOSOVA Phone: 044-507575 Email: admin@ecdl-kosova.org

