
 2 . EdX

Сертифициране на Google за дигитален маркетинг1.

Платформата се състои от голям набор от онлайн курсове, благодарение
на които можете да придобиете знания по различни теми, включително
цифрови умения чрез модули като „Анализиране на данни с Excel“ и
много други. Все пак трябва да се обърне внимание на началните дати,
които са дадени на уебсайта и на разходите, тъй като не всички курсове
са безплатни. Уебсайтът може да бъде достъпен чрез следната връзка:
https://www.edx.org/

Платформата предлага безплатни онлайн курсове, които могат да бъдат
полезни за хора, които или желаят да започнат собствен бизнес, тъй като
предоставя информация за това, например как да разберат нуждите на
клиентите, както и за хора, които искат да подобрят шансовете си за
работа, тъй като предлага и курсове за това как да си „намерите работа“,
които помагат при изготвянето на автобиографии. Уебсайтът може да
бъде достъпен чрез следната връзка - 
 https://learndigital.withgoogle.com/digitalgarage/

Платформи за онлайн обучение за възрастни,
фокусирани върху дигиталното образование
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 4.FutureLearn

3. Facebook Blueprint

FutureLearn е друга платформа, която си струва да се препоръча, тъй
като подобно на гореспоменатите предложения предоставя онлайн
курсове за подобряване на дигитални умения. Наличните курсове са
разделени в четири категории: Кратки курсове; ExpertTracks;
микрокредити; Онлайн степени, и в платени и безплатни. За да научите
повече, щракнете върху следната връзка: https://www.futurelearn.com/

Платформата предлага голям набор от безплатни онлайн курсове за
всички нива на, които включват модули като „Разширени функции в
Word“ или „Как да използвам 3D принтер“ и много други. Броят на
курсовете, които се фокусират върху дигиталната грамотност и ИТ, е 809.
Платформата е достъпна чрез следния линк: https://alison.com/

Facebook Blueprint е друга платформа, която предоставя безплатни
курсове по дигитални умения, особено по дигитален маркетинг.
Основната цел на курсовете е да гарантират, че потребителите могат да
използват всички функции на социалните медии, например истории за
ефективна и успешна маркетингова стратегия. Платформата може да
бъде достъпна чрез следната връзка:
https://www.facebookblueprint.com/student/catalog

5. Alison


