
Η ενότητα Computer Essentials (Xρήση & 
Διαχείριση Αρχείων) θέτει το υπόβαθρο 
των βασικών εννοιών και δεξιοτήτων 
σχετικά με τη χρήση συσκευών (devices), 
τη δημιουργία και διαχείριση αρχείων, τη 
χρήση δικτύων (networks) και την 
ασφάλεια δεδομένων (data security).

Computer
Essentials



Επισκόπηση περιεχομένων ενότητας Computer Essentials

Με αφορά το
Computer Essentials;
Θα μπορείτε να ολοκληρώνετε εργασίες που σχετίζονται με 
τη δημιουργία κειμένων, αρχείων και φακέλων, την 
αποθήκευση και τη συμπίεσή τους, κατανοώντας παράλληλα 
την έννοια των δικτύων και την πρόσβαση σε αυτά. 

Η ενότητα Computer Essentials απευθύνεται σε ένα μεγάλο 
κοινό που αποτελείται από μαθητές, φοιτητές, δημόσιους ή 
ιδιωτικούς υπαλλήλους, στελέχη επιχειρήσεων, 
επαγγελματίες, μέχρι και ιδιώτες για τη διευκόλυνση της 
καθημερινότητάς τους.

Τι θα μου προσφέρει η ενότητα 
Computer Essentials;
• Καλύπτει τους βασικούς όρους και τις έννοιες που σχετίζονται  
 με την Τεχνολογία Πληροφοριών και Επικοινωνιών (ΤΠΕ),  
 τους υπολογιστές, τις συσκευές και το λογισμικό.

• Παρουσιάζει τους τρόπους που ενισχύουν την   
 παραγωγικότητα για να εργάζεστε αποτελεσματικά στην  
 επιφάνεια εργασίας του υπολογιστή χρησιμοποιώντας  
 εικονίδια και παράθυρα.

• Εισάγει έννοιες που σχετίζονται με τα δίκτυα καθώς και τις  
 διαθέσιμες επιλογές δικτύωσης για τη σύνδεση σε κάποιο  
 δίκτυο.

• Προσφέρει όλες τις γνώσεις για να δημιουργείτε ένα απλό  
 έγγραφο και να εκτυπώνετε το αποτέλεσμα, να ξεκινάτε και να  
 τερματίζετε τη λειτουργία ενός υπολογιστή.

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

•  Υλικό (hardware) 
• Λογισμικό και αδειοδότηση 
• Εκκίνηση, τερματισμός

Υπολογιστές και συσκευές

•  Εργασία με κείμενο 
•  Εκτύπωση

Επιφάνεια εργασίας, εικονίδια, ρυθμίσεις 

Αποτελέσματα 

•  Εισαγωγή στα αρχεία και στους φακέλους 
• Οργάνωση αρχείων και φακέλων 
• Αποθήκευση και συμπίεση

Διαχείριση αρχείων 

•  Επιφάνεια εργασίας και εικονίδια 
• Χρήση των παραθύρων 
• Εργαλεία και ρυθμίσεις

Δίκτυα 

Ασφάλεια και ευεξία 

• Έννοιες δικτύων 
• Πρόσβαση δικτύων

• Προστασία δεδομένων και συσκευών 
• Κακόβουλο λογισμικό (malware) 
• Υγεία και οικολογική χρήση ΤΠΕ (green IT)

Μετά την ολοκλήρωση της ενότητας θα μπορώ να:
• Προσαρμόζω τις βασικές ρυθμίσεις του λειτουργικού   
 συστήματος και να χρησιμοποιώ την ενσωματωμένη   
 λειτουργία Βοήθειας.

• Εφαρμόζω τις βασικές έννοιες διαχείρισης αρχείων και  
 να οργανώνω αποτελεσματικά τα αρχεία και τους   
 φακέλους του υπολογιστή.

• Κατανοώ τις βασικές έννοιες αποθήκευσης και χρήσης  
 βοηθητικού λογισμικού για τη συμπίεση και    
 αποσυμπίεση μεγάλων, σε μέγεθος, αρχείων.

• Γνωρίζω τη σημασία προστασίας δεδομένων και   
 συσκευών από κακόβουλο λογισμικό (malware) καθώς  
 και τη σημασία δημιουργίας αντιγράφων ασφαλείας των  
 δεδομένων (backing up data).

• Αναγνωρίζω τα θέματα που σχετίζονται με την οικολογική  
 χρήση ΤΠE (green IT), την προσβασιμότητα    
 (accessibility) καθώς και θέματα που σχετίζονται με την  
 προστασία της υγείας και ασφάλειας του χρήστη.


