
Η ενότητα ECDL Web Editing προσφέρει 
στους κατόχους της όλες τις γνώσεις και τις 
δεξιότητες για να δημιουργούν, να 
δημοσιεύουν, να ανανεώνουν και να 
συντηρούν ιστοσελίδες.

Web
Editing



Επισκόπηση περιεχομένων ενότητας Web Editing

Με αφορά το
Web Editing;
Η κυριαρχία του διαδικτύου σε κάθε έκφανση της 
επαγγελματικής και προσωπικής ζωής είναι 
αδιαμφησβήτητη. Βασική δεξιότητα της νέας online 
πραγματικότητας είναι να μπορεί κανείς να δημιουργεί, 
να συντηρεί και να ανανεώνει ιστοσελίδες. 

Η ενότητα Web Editing του ECDL αποτελεί μια 
εξαιρετική εισαγωγή στη δημιουργία ιστοσελίδων, με 
κατανοητό κι απλό πρόγραμμα εκπαίδευσης το οποίο 
είναι συμβατό με μια πληθώρα επιλογών λογισμικού. 
Είναι απαραίτητο εργαλείο για εργαζόμενους σε κάθε 
τύπο επιχείρησης, για φοιτητές αλλά και για ιδιώτες που 
θέλουν να έχουν επίκαιρες γνώσεις στον κόσμο του 
διαδικτύου. 

Τι θα μου προσφέρει η ενότητα
Web Editing;
• Βασίζεται σε ένα απλό και κατανοητό πρόγραμμα   
 εκπαίδευσης, καλύπτοντας όλο το βασικό υπόβαθρο για  
 τον σχεδιασμό ιστοσελίδων.

• Οι δεξιότητες που μαθαίνονται στην ενότητα είναι   
 συμβατές με ποικίλα λογισμικά σχεδιασμού &   
 επεξεργασίας ιστοσελίδων.

• Πιστοποιεί βέλτιστες πρακτικές σχετικές με τον   
 σχεδιασμό ιστοσελίδων.

• Έχει αναπτυχθεί με την συμβολή ειδικών, χρηστών   
 υπολογιστών αλλά και επαγγελματιών πληροφορικής απ’  
 όλο τον κόσμο. Αυτό εξασφαλίζει την συνάφεια και το   
 εύρος του περιεχομένου αυτής της ενότητας.

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

• Βασικοί όροι
• Δημοσίευση ιστοσελίδων
• Νομικά θέματα/ζητήματα

Έννοιες του διαδικτύου 

• Βασικές αρχές του κώδικα HTML 
• Χρήση του κώδικα HTMLHTML

• Σχεδιασμός
• Χρήση της εφαρμογής
• Βελτίωση παραγωγικότητας
• Εισαγωγή κειμένου και μορφοποίηση
• Μορφοποίηση παραγράφων
• Μορφοποίηση σελίδας
• Υπερσυνδέσεις
• Πίνακες

Σύνταξη και δημιουργία ιστοσελίδων
(Web authoring) 

• Γραφικά αντικείμενα
• ΦόρμεςΧρήση αντικειμένων

• Βασικές έννοιες CSS
• Χρήση CSSΣτυλ

Προετοιμασία δημοσίευσης /
ανεβάσματος (upload)

• Έλεγχος
• Δημοσίευση

Μετά την ολοκλήρωση της ενότητας θα μπορώ να:
• Κατανοώ βασικές έννοιες και ορολογία σχεδιασμού   
 ιστοσελίδων.

• Γνωρίζω τις βασικές αρχές της HTML και να    
 χρησιμοποιώ συνήθεις ετικέτες HTML για να τροποποιώ  
 τη δομή μιας ιστοσελίδας.

• Χρησιμοποιώ εφαρμογή επεξεργασίας ιστοσελίδων για  
 να σχεδιάζω και να μορφοποιώ ιστοσελίδες, κείμενο, και  
 να εργάζομαι με υπερσυνδέσεις και πίνακες.

• Αναγνωρίζω και να χρησιμοποιώ συνήθεις μορφές   
 διαδικτυακών εικόνων και να δημιουργώ φόρμες σε μια  
 ιστοσελίδα.

• Κατανοώ και να χρησιμοποιώ CSS    
 (Cascading style sheets).

• Προετοιμάζω τις ιστοσελίδες για δημοσίευση σε  
 διακομιστή ιστοσελίδων (web server).


