
Η ενότητα Online Essentials (Υπηρεσίες 
Διαδικτύου) παραθέτει τις βασικές έννοιες 
και δεξιότητες που σχετίζονται με την 
περιήγηση στο Διαδίκτυο, την 
αποτελεσματική αναζήτηση πληροφοριών, 
τη χρήση διαδικτυακής επικοινωνίας και τη 
χρήση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου.

Online 
Essentials



Επισκόπηση περιεχομένων ενότητας Online Essentials*

Με αφορά το
Online Essentials;
Θα μπορείτε να χρησιμοποιείτε το ηλεκτρονικό ταχυδρομείο 
για αποστολές και λήψεις μηνυμάτων, να οργανώνετε τα 
μηνύματά σας και να κάνετε χρήση ημερολογίων. Θα κάνετε 
χρήση του web browser για περιήγηση στο διαδίκτυο 
κατανοώντας εργαλεία και ρυθμίσεις και θα μπορείτε να 
κάνετε εύκολα μια αναζήτηση, να αποκτήσετε κριτική 
αξιολόγηση και να κατανοείτε θέματα σχετικά με τα 
πνευματικά δικαιώματα και την προστασία δεδομένων.

Η ενότητα Online Essentials απευθύνεται στο σύνολο όσων 
κάνουν χρήση του διαδικτύου, στον καθένα που θέλει να 
έχει ασφάλεια, αποτελεσματικότητα, προστασία και καλή 
διαχείριση στη δουλειά ή στην καθημερινότητά του. 

Τι θα μου προσφέρει η ενότητα 
Online Essentials;
• Κατανόηση των εννοιών και της ορολογίας που   
 σχετίζονται με την περιήγηση και την ασφάλεια στο   
 διαδίκτυο.

• Αποτελεσματική αναζήτηση πληροφοριών στο διαδίκτυο  
 και κριτικής αξιολόγησης του διαδικτυακού περιεχομένου.

• Αντίληψη των εννοιών: εικονικές κοινότητες, επικοινωνία  
 και ηλεκτρονικό ταχυδρομείο.

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

•  Έννοιες/ορισμοί 
• Ασφάλεια και προστασία Έννοιες περιήγησης στο διαδίκτυο 

•  Αναζήτηση 
• Κριτική αξιολόγηση 
• Πνευματικά δικαιώματα (copyright),
 προστασία δεδομένων

Περιήγηση στο διαδίκτυο 

Διαδικτυακές πληροφορίες

•  Εικονικές κοινότητες (online communities) 
• Εργαλεία επικοινωνίας 
• Έννοιες ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e-mail)

Έννοιες επικοινωνίας

•  Χρήση του φυλλομετρητή ιστού (web browser) 
• Εργαλεία και ρυθμίσεις 
• Σελιδοδείκτες/αγαπημένα (bookmarks/favorites) 
• Διαδικτυακά αποτελέσματα (web outputs)

Χρήση ηλεκτρονικού 
ταχυδρομείου (e-mail) 

• Αποστολή μηνυμάτων ηλεκτρονικού ταχυδρομείου  
 (e-mail) 
• Λήψη μηνυμάτων ηλεκτρονικού ταχυδρομείου  
 (e-mail) 
• Εργαλεία και ρυθμίσεις 
• Οργάνωση μηνυμάτων ηλεκτρονικού ταχυδρομείου  
 (e-mail)
• Χρήση ημερολογίων (calendars)

Μετά την ολοκλήρωση της ενότητας θα μπορώ να:
• Χρησιμοποιώ τον φυλλομετρητή ιστού (web browser)   
 και να διαχειρίζομαι τις ρυθμίσεις της εφαρμογής, τα   
 αγαπημένα (bookmarks) και τα αποτελέσματα της   
 περιήγησης.

• Κατανοώ τα βασικά θέματα πνευματικής ιδιοκτησίας και  
 προστασίας δεδομένων.

• Στέλνω, λαμβάνω μηνύματα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου  
 και να διαχειρίζομαι τις ρυθμίσεις του ηλεκτρονικού   
 ταχυδρομείου.

• Οργανώνω και να αναζητώ μηνύματα ηλεκτρονικού   
 ταχυδρομείου καθώς και να χρησιμοποιώ ημερολόγια   
 (calendars).

*Αναγνωρισμένο από το ΑΣΕΠ


