
Η ενότητα  Presentations (Παρουσιάσεις) σας 
επιτρέπει να επιδεικνύετε την ικανότητά σας στη 
χρήση των εργαλείων παρουσιάσεων ενός 
υπολογιστή. Με αυτή τη δεξιότητα θα μπορείτε να 
ολοκληρώνετε εργασίες, όπως η δημιουργία, η 
μορφοποίηση, η τροποποίηση και η προετοιμασία 
παρουσιάσεων, χρησιμοποιώντας διαφορετικές 
διατάξεις διαφανειών προς προβολή ή εκτύπωση.

Presentations



Επισκόπηση περιεχομένων ενότητας Presentations

Με αφορά το Presentations;
Είναι μία προστιθέμενη αξία για την εργασία σας, για να δείχνετε τα project σας με διάφορες διαθέσιμες προβολές 
παρουσίασης, με διατάξεις και πρότυπα σχεδίασης διαφανειών, με δημιουργία και μορφοποίηση γραφημάτων και να 
επικοινωνείτε έτσι κατάλληλα τα δεδομένα και με τη σωστή τους σημασία.

Η ενότητα Presentations απευθύνεται σε εσάς που επιθυμείτε να αναπτύξετε τις γνώσεις και τις ικανότητές σας για τη 
βελτίωση της αποδοτικότητας και της παραγωγικότητάς σας.

Τι θα μου προσφέρει η ενότητα 
Presentations;
• Καλύπτει τις βασικές δεξιότητες που χρειάζονται για τη  
 χρήση ενός λογισμικού για παρουσιάσεις.

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.

E
C

D
L_

P
re

se
nt

at
io

ns
_2

01
90

4

Πώς μπορώ να ξεκινήσω; 
Για περισσότερες πληροφορίες αλλά και για να βρείτε ένα πιστοποιημένο κέντρο κοντά σας, 
επισκεφθείτε το ecdl.gr

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΓΝΩΣΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΧΗ

•  Εργασία με παρουσιάσεις 
• Βελτίωση παραγωγικότητας 
• Υπόδειγμα διαφανειών

Χρήση της Εφαρμογής 

•  Προβολές παρουσίασης 
• ΔιαφάνειεςΑνάπτυξη μιας παρουσίασης 

•  Χειρισμός κειμένου 
• Μορφοποίηση 
• Πίνακες

Κείμενο 

•  Χρήση Γραφημάτων 
• ΟργανογράμματαΓραφήματα 

• Εισαγωγή, χειρισμός 
• ΣχεδίασηΓραφικά Αντικείμενα 

•  Προετοιμασία 
• Έλεγχος και παρουσίασηΠροετοιμασία Αποτελεσμάτων 

Μετά την ολοκλήρωση της 
ενότητας θα μπορώ να: 
• Εργάζομαι με παρουσιάσεις και να τις αποθηκεύω σε   
 διάφορες μορφές αρχείων, τοπικά ή διαδικτυακά στο   
 σύννεφο (cloud).

• Χρησιμοποιώ τους διαθέσιμους πόρους βοήθειας για τη  
 βελτίωση της παραγωγικότητας.

• Κατανοώ τις διάφορες διαθέσιμες προβολές    
 παρουσίασης, την καταλληλότητα χρήσης τους, και πότε  
 να τις χρησιμοποιώ, να επιλέγω διάφορες διατάξεις και  
 πρότυπα σχεδίασης διαφανειών.

• Εισάγω, να τροποποιώ και να μορφοποιώ το κείμενο και  
 τους πίνακες μιας παρουσίασης. Επίσης, θα μου είναι  
 εύκολο να αναγνωρίζω τη βέλτιστη πρακτική εφαρμογής  
 μοναδικού τίτλου σε κάθε διαφάνεια και να δημιουργώ  
 περιεχόμενο διαφανειών με συνέπεια χρησιμοποιώντας  
 το υπόδειγμα διαφανειών.

• Εισάγω, να επεξεργάζομαι και να στοιχίζω εικόνες και   
 αντικείμενα σχεδίασης.

• Εφαρμόζω εφέ κίνησης και εναλλαγής διαφανειών στις  
 παρουσιάσεις καθώς και να ελέγχω και να διορθώνω το  
 περιεχόμενο μιας παρουσίασης πριν την τελική   
 εκτύπωση και παρουσίασή της.

• Πιστοποιεί τις βέλτιστες πρακτικές στην αποτελεσματική  
 χρήση εφαρμογών για παρουσιάσεις.


