
Η ενότητα Spreadsheets (Υπολογιστικά Φύλλα) 
σας δίνει τη δυνατότητα να κατανοείτε και να 
ολοκληρώνετε εργασίες που σχετίζονται με τη 
δημιουργία, τη μορφοποίηση, την τροποποίηση και 
τη χρήση ενός υπολογιστικού φύλλου σε 
συνδυασμό με τη χρήση βασικών τύπων και 
συναρτήσεων, ενώ ταυτόχρονα, σας επιτρέπει να 
δημιουργείτε και να μορφοποιείτε γραφήματα.

Spreadsheets



Επισκόπηση περιεχομένων ενότητας Spreadsheets*

Με αφορά το
Spreadsheets;
Καλύπτει τις βασικές δεξιότητες που απαιτούνται για τη 
χρήση υπολογιστικών φύλλων, πιστοποιεί βέλτιστες 
πρακτικές στην αποτελεσματική χρήση των εφαρμογών 
τους και έχει αναπτυχθεί από χρήστες υπολογιστών, 
εμπειρογνώμονες και επαγγελματίες υπολογιστών από 
όλο τον κόσμο. 

Η ενότητα Spreadsheets απευθύνεται σε όλους όσοι 
επιθυμούν να αποκτήσουν καλύτερες γνώσεις 
οργάνωσης των εργασιών γραφείου. 

Τι θα μου προσφέρει η ενότητα 
Spreadsheets;
• Καλύπτει τις βασικές δεξιότητες που απαιτούνται για τη  
 χρήση υπολογιστικών φύλλων.

• Πιστοποιεί βέλτιστες πρακτικές στην αποτελεσματική   
 χρήση εφαρμογών υπολογιστικών φύλλων.

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

•  Εργασία με υπολογιστικά φύλλα 
• Βελτίωση παραγωγικότητας Χρήση της Εφαρμογής 

•  Εισαγωγή, επιλογή 
• Επεξεργασία, ταξινόμηση 
• Αντιγραφή, μετακίνηση, διαγραφή

Κελιά 

•  Γραμμές και στήλες 
• Φύλλα εργασίαςΔιαχείριση φύλλων εργασίας 

•  Διαμόρφωση 
• Έλεγχος και εκτύπωσηΠροετοιμασία Εκτυπώσεων                     

•  Αριθμητικοί τύποι υπολογισμού 
• ΣυναρτήσειςΤύποι και συναρτήσεις 

•  Αριθμοί/ημερομηνίες 
• Περιεχόμενα 
• Στοίχιση, εφέ περιγράμματος

Μορφοποίηση 

•  Δημιουργία 
• ΕπεξεργασίαΓραφήματα 

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

• Χρησιμοποιώ τους διαθέσιμους πόρους βοήθειας,   
 συντομεύσεις και το εργαλείο μετάβασης για τη   
 βελτίωση της παραγωγικότητάς μου.

• Εισάγω δεδομένα σε κελιά και να χρησιμοποιώ   
 βέλτιστες πρακτικές κατά τη δημιουργία λιστών. Θα   
 μπορώ, επίσης, να επιλέγω, να ταξινομώ καθώς και να  
 αντιγράφω, να μετακινώ και να διαγράφω δεδομένα.

• Επεξεργάζομαι τις γραμμές και τις στήλες ενός   
 υπολογιστικού φύλλου. Να αντιγράφω, να μετακινώ,
 να διαγράφω και να μετονομάζω κατάλληλα τα φύλλα   
 εργασίας.

• Δημιουργώ μαθηματικούς και λογικούς τύπους   
 χρησιμοποιώντας τις βασικές συναρτήσεις των   
 υπολογιστικών φύλλων. Να χρησιμοποιώ τις σωστές   
 πρακτικές στη δημιουργία τύπων και να είμαι σε θέση να  
 αναγνωρίζω τις τιμές σφάλματος σε τύπους.

• Μορφοποιώ αριθμούς και περιεχόμενο κειμένου σ’ ένα  
 υπολογιστικό φύλλο και να χρησιμοποιώ αυτόματα στυλ  
 πινάκων.

• Επιλέγω, να δημιουργώ και να μορφοποιώ γραφήματα για να  
 επικοινωνώ τα δεδομένα με τον κατάλληλο τρόπο και τη  
 σωστή τους σημασία.

• Ρυθμίζω τις επιλογές σελίδας του υπολογιστικού φύλλου  
 κατάλληλα, να ελέγχω και να διορθώνω το περιεχόμενο ενός  
 υπολογιστικού φύλλου πριν την τελική του εκτύπωση.

*Αναγνωρισμένο από το ΑΣΕΠ


