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ΔΞΔΣΑΣΔΑ ΤΛΗ (SYLLABUS)
EqualSkills
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The official version of EqualSkills Syllabus Version 2.0 is the version published on the
ECDL Foundation website: www.ecdl.org
Disclaimer
Although every care has been taken by The European Computer Driving Licence
Foundation Ltd. (hereinafter referred to as ECDL Foundation) in the preparation of this
publication, no warranty is given by ECDL Foundation as publisher as to the completeness
of the information contained within it and neither shall ECDL Foundation be responsible or
liable for any errors, omissions, inaccuracies, loss or damage whatsoever arising by virtue
of such information or any instructions or advice contained within this publication. Changes
may be made by ECDL Foundation at its own discretion and at any time without notice.
Copyright © 2011 ECDL Foundation
All rights reserved. No part of this publication may be reproduced in any form except as
permitted by ECDL Foundation. Enquiries for permission to reproduce material should be
directed to ECDL Foundation.
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EqualSkills
Τα αθόινπζα απνηεινύλ ηελ Εμεηαζηέα Ύιε γηα ην EqualSkills. Η Εμεηαζηέα Ύιε πεξηγξάθεη,
κέζσ καζεζηαθώλ ζηόρσλ, ηηο γλώζεηο θαη ηηο δεμηόηεηεο πνπ ζα πξέπεη λα θαηέρεη έλαο
ππνςήθηνο ηνπ EqualSkills. Η Εμεηαζηέα Ύιε παξέρεη/ζπληζηά ην ππόβαζξν γηα ην βηβιίν
εξγαζηώλ (workbook) ηνπ EqualSkills.

ηότοι Δνόηηηας
Τν EqualSkills απαηηεί από ηνλ ππνςήθην λα απνδείμεη ηε βαζηθή γλώζε ρξήζεο ελόο ππνινγηζηή
θαη λα επηδείμεη όηη θαηέρεη ηηο δεμηόηεηεο πνπ απαηηνύληαη γηα ηελ νινθιήξσζε θάπνησλ βαζηθώλ
ή θαζεκεξηλώλ εξγαζηώλ κε ζηγνπξηά.
Ο ππνςήθηνο ζα πξέπεη λα είλαη ζε ζέζε λα:


Αλαγλσξίδεη δηαθνξεηηθνύο ηύπνπο ππνινγηζηή, θαζώο θαη ηα θύξηα εμαξηήκαηά ηνπο, θαη
λα είλαη ζε ζέζε λα ζπλδέεηαη (log on) ζ’ έλαλ ππνινγηζηή θαη λα θαηαλνεί ηε βαζηθή
ιεηηνπξγία ηνπ πνληηθνύ θαη ηνπ πιεθηξνινγίνπ.



Καηαλνεί θαη λα ρξεζηκνπνηεί ηα ζπλήζε εηθνλίδηα ηεο επηθάλεηαο εξγαζίαο (desktop) θαη
ηεο γξακκήο εξγαζηώλ (taskbar) θαη λα είλαη ζε ζέζε λα ηεξκαηίδεη ηε ιεηηνπξγία ελόο
ππνινγηζηή (shutdown).



Αλαγλσξίδεη ηα θύξηα ηκήκαηα ελόο παξαζύξνπ, λα εξγάδεηαη κε παξάζπξα θαη λα
αλαγλσξίδεη ηνπο θύξηνπο ηύπνπο απνζεθεπηηθώλ κέζσλ θαη εθαξκνγώλ ινγηζκηθνύ.



Δεκηνπξγεί, κνξθνπνηεί, απνζεθεύεη θαη λα εθηππώλεη έλα έγγξαθν.



Αλαγλσξίδεη αξρεία θαη θαθέινπο θαη ηνπο ζπλήζεηο ηύπνπο αξρείσλ.



Καηαλνεί ην Δηαδίθηπν (Internet) θαη ηνλ Παγθόζκην Ιζηό (World Wide Web) θαη ηε ζεκαζία
αμηνιόγεζεο ησλ πιεξνθνξηώλ πνπ πξνέξρνληαη από ηνλ Παγθόζκην Ιζηό.



Φξεζηκνπνηεί έλαλ θπιινκεηξεηή ηζηνύ/πξόγξακκα πεξηήγεζεο ζηνλ Ιζηό (Web browser)
θαη κηα κεραλή αλαδήηεζεο θαη λα είλαη ζε ζέζε λα νινθιεξώλεη θαη λα ππνβάιεη
Δηαδηθηπαθέο θόξκεο θαζώο θαη λα θαηαλνεί ηελ έλλνηα ηεο ζπλδεδεκέλεο εηθνληθήο
θνηλόηεηαο (online virtual community).



Καηαλνεί ηε δνκή κηαο δηεύζπλζεο ειεθηξνληθνύ ηαρπδξνκείνπ θαη λα είλαη ζε ζέζε λα
δεκηνπξγεί, λα απνζηέιιεη θαη λα ιακβάλεη κελύκαηα ειεθηξνληθνύ ηαρπδξνκείνπ (email)
θαζώο θαη λα θαηαιαβαίλεη ηνπο θηλδύλνπο αζθαιείαο πνπ ζρεηίδνληαη κε απηό.
ΚΑΣΗΓΟΡΙΑ

1. Βαζικές Γνώζεις
Τπολογιζηών
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ΑΝΑΦ.

ΑΝΣΙΚΔΙΜΔΝΟ ΔΡΓΑΙΑ

1.1

Παξάζεζε θαη ζύγθξηζε δηάθνξσλ ηύπσλ/θαηεγνξηώλ
πξνζσπηθώλ ππνινγηζηώλ: πξνζσπηθόο ππνινγηζηήο (personal
computer), θνξεηόο ππνινγηζηήο (laptop), όια ζε έλα (all in one),
ζπζθεπήο αλαπαξαγσγήο πνιπκέζσλ (media player), έμππλν
ηειέθσλν (smart phone), ππνινγηζηήο ηύπνπ tablet.

1.2

Αλαγλώξηζε θαη θαηαλόεζε ησλ δηαθνξεηηθώλ εμαξηεκάησλ:
κνλάδα ζπζηήκαηνο, νζόλε, πνληίθη, πιεθηξνιόγην.

1.3

Εθθίλεζε ηνπ ππνινγηζηή θαη αζθαιήο ζύλδεζε ρξεζηκνπνηώληαο
όλνκα ρξήζηε (user name) θαη θσδηθό αζθαιείαο (password).

1.4

Καηαλόεζε ησλ ιεηηνπξγηώλ ηνπ πνληηθηνύ: επηινγή αληηθεηκέλσλ,
κεηαθίλεζε αληηθεηκέλσλ, κεηαβίβαζε εληνιώλ ζηνλ ππνινγηζηή.

1.5

Καηαλόεζε ηνπ ηξόπνπ ρξήζεο ηνπ πνληηθηνύ: θιηθ, δηπιό θιηθ,
θιηθ θαη ζύξζηκν.
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ΚΑΣΗΓΟΡΙΑ

2. Δπιθάνεια
Δργαζίας
(Desktop)

3. Παράθσρα

4. Γημιοσργία
Κειμένοσ
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ΑΝΑΦ.

ΑΝΣΙΚΔΙΜΔΝΟ ΔΡΓΑΙΑ

1.6

Καηαλόεζε ηνπ ζρήκαηνο ηνπ δείθηε ηνπ πνληηθηνύ: θιηθ γηα ηελ
εηζαγσγή θεηκέλνπ (Ι δνθόο), δείθηεο, απαζρνιεκέλνο
ππνινγηζηήο, ππέξ-ζύλδεζε (hyperlink).

1.7

Φξήζε ηνπ θιηθ θαη ζύξζηκν γηα ηελ κεηαθνξά επηιεγκέλσλ
αληηθεηκέλσλ ζηελ νζόλε.

1.8

Καηαλόεζε ηνπ όηη ην πιεθηξνιόγην απνηειεί κηα κέζνδν
εηζαγσγήο δεδνκέλσλ θαη κηα κέζνδν κεηαβίβαζεο εληνιώλ ζηνλ
ππνινγηζηή.

1.9

Καηαλόεζε θαη ρξήζε ησλ πιήθηξσλ ελόο πιεθηξνινγίνπ, όπσο:
γξάκκαηα θαη αξηζκνί, πιήθηξν enter, πιήθηξν backspace,
πιήθηξν shift, πιήθηξν θελνύ δηαζηήκαηνο (space bar), πιήθηξν
caps lock, πιήθηξν delete.

2.1

Καηαλόεζε ηνπ ηη είλαη ε επηθάλεηα εξγαζίαο (desktop) ελόο
ππνινγηζηή.

2.2

Καηαλόεζε ηνπ όξνπ εηθνλίδην (icon). Αλαγλώξηζε θαη θαηαλόεζε
ηεο ρξήζεο κεξηθώλ ζπλήζσλ εηθνληδίσλ ζηελ επηθάλεηα εξγαζίαο,
όπσο: έγγξαθα, ππνινγηζηήο, δίθηπν, δηαγξακκέλα αληηθείκελα,
θπιινκεηξεηήο ηζηνύ (browser).

2.3

Καηαλόεζε ηνπ ηη είλαη ε γξακκή εξγαζηώλ (taskbar) θαη θάπνησλ
από ηα ραξαθηεξηζηηθά ηεο: θνπκπί έλαξμε γηα ηελ εθθίλεζε κηαο
εθαξκνγήο, ξνιόη, δπλαηόηεηα ελαιιαγήο κεηαμύ αλνηθηώλ
παξαζύξσλ, έλδεημε γιώζζαο πιεθηξνινγίνπ.

2.4

Επηινγή, ελεξγνπνίεζε ζπλήζσλ εηθνληδίσλ ηεο επηθάλεηαο
εξγαζίαο.

2.5

Τεξκαηηζκόο ηνπ ππνινγηζηή ρξεζηκνπνηώληαο ηελ θαηάιιειε
δηαδηθαζία.

3.1

Αλαγλώξηζε ηκεκάησλ παξαζύξνπ όπσο: γξακκή ηίηινπ (title bar),
γξακκέο θύιηζεο (scroll bars), δείθηεο γξακκήο θύιηζεο (scroll bar
markers), γξακκή θαηάζηαζεο (status bar), γξακκή κελνύ (menu
bar), θνξδέια (ribbon), γξακκή εξγαιείσλ (toolbar).

3.2

Ειαρηζηνπνίεζε, κεγηζηνπνίεζε/επαλαθνξά, αιιαγή κεγέζνπο,
κεηαθίλεζε θαη θιείζηκν παξαζύξνπ.

3.3

Κύιηζε πξνο ηα πάλσ, πξνο ηα θάησ ζ’ έλα παξάζπξν.

3.4

Ελαιιαγή κεηαμύ αλνηθηώλ παξαζύξσλ.

3.5

Γλώζε ησλ θύξησλ ηύπσλ κέζσλ απνζήθεπζεο, όπσο:
εζσηεξηθόο ζθιεξόο δίζθνο, νδεγνί USB Flash, νδεγνί DVD,
ηνπνζεζίεο δηαδηθηπαθήο απνζήθεπζεο αξρείσλ (online file
storage).

3.6

Καηαλόεζε ηεο ιεηηνπξγίαο ησλ δηαθνξεηηθώλ ηύπσλ εθαξκνγώλ
ινγηζκηθνύ, όπσο: επεμεξγαζίαο θεηκέλνπ, ππνινγηζηηθώλ θύιισλ,
βάζεσλ δεδνκέλσλ, παξνπζηάζεσλ.

4.1

Άλνηγκα κηαο εθαξκνγήο επεμεξγαζίαο θεηκέλνπ.

4.2

Αιιαγή κνξθνπνίεζεο θεηκέλνπ: ηύπνο γξακκαηνζεηξάο, κέγεζνο
γξακκαηνζεηξάο.

4.3

Εθαξκνγή κνξθνπνηήζεσλ θεηκέλνπ: έληνλε γξαθή, πιάγηα
γξαθή, ππνγξάκκηζε.
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ΚΑΣΗΓΟΡΙΑ

5. Γιατείριζη
Αρτείων

6. Σο Γιαδίκησο
(Internet)

7. Πλοήγηζη ζηον
Ιζηό (Web
Browsing)
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ΑΝΑΦ.

ΑΝΣΙΚΔΙΜΔΝΟ ΔΡΓΑΙΑ

4.4

Αληηγξαθή, απνθνπή, κεηαθίλεζε θεηκέλνπ κέζα ζ’ έλα έγγξαθν.

4.5

Εθηύπσζε εγγξάθνπ ζε εγθαηεζηεκέλν εθηππσηή
ρξεζηκνπνηώληαο επηινγέο εθηύπσζεο, όπσο: νιόθιεξν ην
έγγξαθν, ζπγθεθξηκέλεο ζειίδεο, πιήζνο αληηηύπσλ.

4.6

Απνζήθεπζε θαη θαζνξηζκόο νλόκαηνο ελόο εγγξάθνπ.

5.1

Καηαλόεζε ηνπ ηη είλαη έλα αξρείν, έλαο θάθεινο.

5.2

Γλώζε ηεο ζπλήζνπο ηνπνζεζίαο απνζήθεπζεο αξρείσλ,
πξνγξακκάησλ.

5.3

Αλαγλώξηζε ζπλήζσλ ηύπσλ αξρείσλ θαη ζπζρεηηδόκελσλ
εηθνληδίσλ, όπσο: .doc/.docx, .xls/.xlsx, .mdb/.accdb, .jpg, .mp3.

5.4

Δηπιό θιηθ γηα άλνηγκα αξρείσλ, θαθέισλ.

5.5

Κιείζηκν αξρείνπ.

6.1

Καηαλόεζε όηη ην Δηαδίθηπν (Internet) είλαη ην παγθόζκην, θπζηθό
δίθηπν δηθηύσλ θαη ρξεζηκνπνηείηαη γηα ηελ ππνζηήξημε ππεξεζηώλ
όπσο ν Παγθόζκηνο Ιζηόο (Word Wide Web - WWW) θαη ην
ειεθηξνληθό ηαρπδξνκείν (email).

6.2

Καηαλόεζε ηνπ ηη είλαη ν Παγθόζκηνο Ιζηόο (Word Wide Web WWW).

6.3

Αλαγλώξηζε ησλ δηαζέζηκσλ ηύπσλ πόξσλ ζηνλ Παγθόζκην Ιζηό
(Word Wide Web - WWW).

6.4

Καηαλόεζε ηεο ζεκαζίαο αμηνιόγεζεο πιεξνθνξηώλ πνπ
ππάξρνπλ ζηνλ Παγθόζκην Ιζηό (Word Wide Web - WWW).

6.5

Καηαλόεζε ηνπ όηη έλαο πάξνρνο ππεξεζηώλ Δηαδηθηύνπ (Internet
service provider - ISP) παξέρεη πξόζβαζε ζην Δηαδίθηπν (Internet).

7.1

Καηαλόεζε ηνπ ηη είλαη έλαο θπιινκεηξεηήο ηζηνύ / έλα πξόγξακκα
πεξηήγεζεο ζηνλ Ιζηό (Web browser).

7.2

Αλαγλώξηζε όηη ε πξνεπηιεγκέλε ζειίδα ελόο θπιινκεηξεηή ηζηνύ
νλνκάδεηαη Αξρηθή ζειίδα (Home/Start page).

7.3

Καηαλόεζε ησλ όξσλ Uniform Resource Locator – URL (Εληαίνο
Εληνπηζηήο Πόξσλ), ππεξ-ζύλδεζε ή δεζκόο (hyperlink).

7.4

Καηαλόεζε ησλ όξσλ Αγαπεκέλα/Σειηδνδείθηεο.

7.5

Καηαλόεζε ηνπ όξνπ Ιζηνξηθό πινήγεζεο.

7.6

Μεηάβαζε ζε κηα δηεύζπλζε ηζηνζειίδαο (URL).

7.7

Σύλδεζε ζε κηα δηαδηθηπαθή ηνπνζεζία ρξεζηκνπνηώληαο έλα
όλνκα ρξήζηε (user name) θαη έλαλ θσδηθό αζθαιείαο (password).

7.8

Ελεξγνπνίεζε κηαο ππεξζύλδεζεο/δεζκνύ εηθόλαο.

7.9

Πινήγεζε ζε κηα δηαδηθηπαθή ηνπνζεζία: πίζσ, εκπξόο, αξρηθή
ζειίδα.

7.10

Εθηύπσζε κηαο ηζηνζειίδαο.

7.11

Σπκπιήξσζε θαη ππνβνιή κηαο δηαδηθηπαθήο θόξκαο.
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ΚΑΣΗΓΟΡΙΑ

8. Ηλεκηρονικό
Σατσδρομείο
(Email)
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ΑΝΑΦ.

ΑΝΣΙΚΔΙΜΔΝΟ ΔΡΓΑΙΑ

7.12

Καηαλόεζε ηνπ όξνπ κεραλή αλαδήηεζεο (search engine).

7.13

Αλαδήηεζε πιεξνθνξηώλ ρξεζηκνπνηώληαο ιέμεηο θιεηδηά
(keywords).

7.14

Λήςε/"Καηέβαζκα" ελόο αξρείνπ (download) από κηα ηζηνζειίδα.

7.15

Καηαλόεζε ηεο έλλνηαο ζπλδεδεκέλε εηθνληθή θνηλόηεηα (online
virtual community). Αλαγλώξηζε παξαδεηγκάησλ, όπσο:
δηαδηθηπαθέο ηνπνζεζίεο θνηλσληθήο δηθηύσζεο (social networking),
δηαδηθηπαθνί ηόπνη δεκόζηαο ζπδήηεζεο (internet forums), δσκάηηα
ζπλνκηιίαο (chat rooms), δηαδηθηπαθά παηρλίδηα ππνινγηζηή (online
computer games), ηζηνιόγηα (blogs).

7.16

Καηαλόεζε ηνπ όξνπ ειεθηξνληθή πθαξπαγή πξνζσπηθώλ
δεδνκέλσλ (phishing). Αλαγλώξηζε απόπεηξαο ειεθηξνληθήο
πθαξπαγήο πξνζσπηθώλ δεδνκέλσλ.

8.1

Καηαλόεζε όηη ην ειεθηξνληθό ηαρπδξνκείν (email) είλαη ε ςεθηαθή
ππεξεζία αληαιιαγήο κελπκάησλ πνπ πξαγκαηνπνηείηαη κέζσ ηνπ
Δηαδηθηύνπ.

8.2

Γλώζε ησλ δηάθνξσλ ηύπσλ ινγαξηαζκνύ ειεθηξνληθνύ
ηαρπδξνκείνπ: ινγαξηαζκόο από ηνλ Πάξνρν Υπεξεζηώλ
Δηαδηθηύνπ (ISP), Δηαδηθηπαθόο ινγαξηαζκόο (Webmail).

8.3

Καηαλόεζε ηεο ζύλζεζεο θαη δνκήο κηαο δηεύζπλζεο ειεθηξνληθνύ
ηαρπδξνκείνπ.

8.4

Καηαλόεζε ηνπ ηη είλαη έλα ζπλεκκέλν (attachment) θαη ησλ
ζπλεπεηώλ ηνπ κεγέζνπο ηνπ.

8.5

Καηαλόεζε ηνπ όξνπ ηόο Η/Υ (virus).

8.6

Καηαλόεζε ησλ θηλδύλσλ αζθαιείαο πνπ ζρεηίδνληαη κε ην άλνηγκα
ζπγθεθξηκέλσλ επηζπλαπηόκελσλ αξρείσλ από κήλπκα
ειεθηξνληθνύ ηαρπδξνκείνπ.

8.7

Επίγλσζε ηεο πηζαλόηεηαο ιήςεο δόιησλ / απξόζκελσλ θαη
απηόθιεησλ κελπκάησλ.

8.8

Καηαλόεζε ηνπ όξνπ βηβιίν δηεπζύλζεσλ (address book).

8.9

Καηαλόεζε ηνπ όξνπ Εηζεξρόκελα (Inbox) θαη άλνηγκα κελύκαηνο
ειεθηξνληθνύ ηαρπδξνκείνπ.

8.10

Καηαλόεζε ηνπ όξνπ Απεζηαικέλα (Sent Items).

8.11

Δεκηνπξγία ελόο λένπ κελύκαηνο ειεθηξνληθνύ ηαρπδξνκείνπ.

8.12

Εηζαγσγή δηεύζπλζεο ειεθηξνληθνύ ηαρπδξνκείνπ ζην πεδίν Πξνο
(To).

8.13

Εηζαγσγή ηίηινπ/ζέκαηνο ζην πεδίν Θέκα (Subject).

8.14

Απνζηνιή ελόο κελύκαηνο ειεθηξνληθνύ ηαρπδξνκείνπ.

8.15

Φξήζε ηεο ιεηηνπξγίαο απάληεζε (reply) ζ’ έλα κήλπκα
ειεθηξνληθνύ ηαρπδξνκείνπ.

8.16

Πξνώζεζε (forward) ελόο κελύκαηνο ειεθηξνληθνύ ηαρπδξνκείνπ.
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