
Η ενότητα Advanced Presentation του ECDL 
προσφέρει προχωρημένες γνώσεις και 
δεξιότητες για την οργάνωση, το σχεδιασμό 
και τη δημιουργία προηγμένων παρουσιάσεων 
με πλούσιο περιεχόμενο, εξελιγμένα 
γραφήματα και γραφικά στοιχεία.

Advanced 
Presentation



Επισκόπηση περιεχομένων ενότητας Advanced Presentation

Με αφορά το Advanced Presentation;
Καθώς όλες οι πτυχές του επαγγελματικού κόσμου στρέφονται όλο και περισσότερο στα δεδομένα και τα αξιοποιούν ως 
εργαλείο λήψης αποφάσεων, η ανάγκη για ξεκάθαρη και πειστική παρουσίαση των πληροφοριών γίνεται επιτακτική. 
Έρευνα του LinkedIn κατατάσσει την παρουσίαση δεδομένων στις 25 κορυφαίες δεξιότητες που αναζητούν οι εργοδότες.

Η ενότητα Advanced Presentation ταιριάζει σε όλα τα άτομα που χρειάζονται, για ακαδημαϊκούς ή επαγγελματικούς 
σκοπούς, να σχεδιάζουν και να τροποποιούν υψηλού επιπέδου παρουσιάσεις.

Τι θα μου προσφέρει η ενότητα 
Advanced Presentation;
• Ενισχύει την κατανόηση του πώς το ακροατήριο και τα  
 δημογραφικά του στοιχεία, καθώς και το περιβάλλον της  
 παρουσίασης, επηρεάζουν το σχεδιασμό της. 

• Προσφέρει γνώσεις στη χρήση κατάλληλων γραφικών  
 αντικειμένων για την αποτελεσματικότητα της παρουσίασης,  
 και στον άριστο χειρισμό τους.

• Εμβαθύνει στη χρήση πρότυπων διαφανειών και την   
 τροποποίησή τους.

• Παρουσιάζει τη χρήση μιας σειράς από εφέ και εξειδικευμένες  
 μορφοποιήσεις για εντυπωσιακές παρουσιάσεις. 

• Παρέχει πληροφορίες για τη χρήση γραφημάτων και   
 διαγραμμάτων σε παρουσιάσεις.

• Εισάγει την αυτόματη ή μη χρήση κίνησης, βίντεο και ήχου  
 σε παρουσιάσεις.

• Παρουσιάζει τους αυτοματισμούς που ενισχύουν την   
 αποδοτικότητα στη σχεδίαση παρουσιάσεων.

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

•  Ακροατήριο και περιβάλλον
•  Σχεδιασμός, περιεχόμενο και διάταξη Σχεδιασμός παρουσίασης

•  Υποδείγματα διαφανειών
•  ΠρότυπαΥποδείγματα διαφανειών και πρότυπα

•  Μορφοποίηση σχεδιαστικών αντικειμένων
•  Μορφοποίηση εικόνων
•  Χειρισμός γραφικών αντικειμένων

Γραφικά αντικείμενα

•  Χρήση γραφημάτων
•  Χρήση διαγραμμάτωνΓραφήματα και διαγράμματα

• Ταινίες και ήχοι
• Κίνηση Πολυμέσα

•  Σύνδεση κι ενσωμάτωση
•  Εισαγωγή, εξαγωγήΒελτίωση παραγωγικότητας

•  Προσαρμοσμένες προβολές 
•  Ρυθμίσεις προβολής παρουσίασης
•  Έλεγχος προβολής παρουσίασης

Διαχείριση παρουσιάσεων

Μετά την ολοκλήρωση της 
ενότητας θα μπορώ να: 
• Κατανοώ το ρόλο του ακροατηρίου και του τόπου   
 διεξαγωγής στη σχεδίαση μιας παρουσίασης.

• Σχεδιάζω παρουσιάσεις που περιλαμβάνουν προηγμένα  
 γραφικά, κίνηση, ήχο και βίντεο.

• Αξιοποιώ προχωρημένα γραφήματα και διαγράμματα   
 στις παρουσιάσεις μου.

• Χρησιμοποιώ τις λειτουργίες σύνδεσης, ενσωμάτωσης,  
 εισαγωγής και εξαγωγής δεδομένων.

• Εργάζομαι με προσαρμοσμένες προβολές και να   
 ρυθμίζω την προβολή μιας παρουσίασης.

• Χρησιμοποιώ μακροεντολές που αναφέρονται στην   
 εφαρμογή πολυμέσων.


