
Η ενότητα Word Processing (Επεξεργασία 
Κειμένου) σας παρέχει τις δεξιότητες να 
χρησιμοποιείτε μια εφαρμογή επεξεργασίας 
κειμένου με σκοπό την επίτευξη καθημερινών 
εργασιών, όπως είναι η δημιουργία, η 
μορφοποίηση και η ολοκλήρωση εγγράφων 
μικρού μεγέθους, για παράδειγμα: επιστολών 
και καθημερινών εγγράφων.

Word
Processing



Επισκόπηση περιεχομένων ενότητας Word Processing*

Με αφορά το
Word Processing;
Με τη δεξιότητα αυτή, θα είστε σε θέση να αντιγράφετε 
και να μετακινείτε κείμενο εντός του ίδιου εγγράφου ή 
μεταξύ ανοικτών εγγράφων. Επιπλέον, θα αποκτήσετε 
την ικανότητα στο να χρησιμοποιείτε ορισμένες 
λειτουργίες που σχετίζονται με εφαρμογές επεξεργασίας 
κειμένου. Συγκεκριμένα, θα μπορείτε να δημιουργείτε 
βασικούς πίνακες, να χρησιμοποιείτε φωτογραφίες και 
εικόνες, καθώς και εργαλεία συγχώνευσης 
αλληλογραφίας.

Η ενότητα Word Processing απευθύνεται σε ένα ευρύ 
φάσμα ανθρώπων που χρησιμοποιούν τον ηλεκτρονικό 
υπολογιστή τους για δουλειά ή στην καθημερινότητα.

Τι θα μου προσφέρει η ενότητα 
Word Processing;
• Καλύπτει τις βασικές δεξιότητες που χρειάζονται για   
 την χρήση μίας εφαρμογής επεξεργασίας κειμένου.

•  Πιστοποιεί βέλτιστες πρακτικές στην αποτελεσματική   
 χρήση εφαρμογών επεξεργασίας κειμένου.

•  Έχει αναπτυχθεί από χρήστες υπολογιστών,   
 εμπειρογνώμονες και επαγγελματίες υπολογιστών από  
 όλο τον κόσμο. Αυτή η διαδικασία εξασφαλίζει τη   
 συνάφεια και το εύρος της ενότητας αυτής.

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 έγγραφα 
• Βελτίωση παραγωγικότηταςΧρήση της εφαρμογής 

•  Εισαγωγή κειμένου 
• Επιλογή, επεξεργασίαΔημιουργία εγγράφου

• Κείμενο 
• Παράγραφοι 
• Στυλ

Μορφοποίηση 

•  Δημιουργία πινάκων 
• Μορφοποίηση πινάκων  
• Γραφικά αντικείμενα

Αντικείμενα 

•  Προετοιμασία 
• ΑποτελέσματαΣυγχώνευση αλληλογραφίας 

•  Διαμόρφωση 
• Έλεγχος και εκτύπωσηΠροετοιμασία αποτελεσμάτων 

Μετά την ολοκλήρωση της ενότητας θα μπορώ να:
• Εργάζομαι πάνω σε έγγραφα 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.

• Δημιουργώ και να επεξεργάζομαι έγγραφα, τα οποία θα  
 είναι έτοιμα για κοινή χρήση και διανομή.

• Εφαρμόζω διάφορες μορφοποιήσεις και στυλ για τη   
 βελτίωση των εγγράφων προτού τα διανείμω και θα   
 μπορώ να αναγνωρίζω βέλτιστες πρακτικές κατά την   
 επιλογή των μορφοποιήσεων.

• Εισάγω πίνακες, εικόνες και αντικείμενα σχεδίασης στα  
 έγγραφα.

• Προετοιμάζω έγγραφα για χρήση σε συγχώνευση   
 αλληλογραφίας.

• Προσαρμόζω τις ρυθμίσεις σελίδας του εγγράφου, να   
 ελέγχω και να διορθώνω ορθογραφικά λάθη πριν την   
 τελική εκτύπωση ενός εγγράφου.

*Αναγνωρισμένο από το ΑΣΕΠ


