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Πνευμ
ματικά Δικα
αιώματα
Το πα
αρόν έγγραφ
φο αποτελεί πνευματική
π
ιιδιοκτησία τη
ης Vellum Global Educattional Service
es Α.Ε.
και όλλα τα δικαιώματα είναι κα
ατοχυρωμένα
α και προστα
ατευμένα απ
πό την Ελληννική και Ευρω
ωπαϊκή
νομοθ
θεσία.
Απαγορεύεται η αναπαραγωγ
α
ή του σχετικκού εγγράφου
υ, είτε μέρου
υς είτε όλου, χωρίς την έγ
γγραφη
έγκρισ
ση της Vellum
m Global Educational Se
ervices Α.Ε.. Η διάθεσή του
τ επιτρέπεεται μόνο ως αυτούσιου κκαι για ενημεερωτικούς σκ
κοπούς.
Αποκ
κήρυξη Ευθυ
υνών
Ε. προετοιμά
H Velllum Global Educational Services Α.Ε
άζοντας το παρόν
π
σχήμα
α πιστοποίησ
σης και
διενερ
ργώντας συσ
στηματικούς ελέγχους ώσ
στε να καλύπ
πτει την εγκυ
υρότητα του περιεχόμενού του,
καμία ευθύνη δεν φέρει για οπ
ποιαδήποτε ζζημία προκύ
ύψει από την
ν χρήση του π
παρόντος είτε κατά
τμήμα
α είτε κατά όλλο.
Το πεεριεχόμενο το
ου παρόντος
ς είναι δυναττόν να τροπο
οποιηθεί ή κα
αταργηθεί όπ
ποτε κριθεί απαραία
τητο, και χωρίς πρ
ροηγούμενη ενημέρωση.
ε
Εξετα
αστέα Ύλη
Η εξετταστέα ύλη ανακοινώνετ
α
ται στο δικτυα
ακό τόπο της Vellum Glo
obal Educati onal Service
es A.E.,
www..cambridge--vellum.gr, ο οποίος είνναι και ο μόν
νος που αναγ
γνωρίζεται α
από την εταιρ
ρεία ως
σημείο
ο ενημέρωση
ης των ενδιαφερομένων.
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ΚΕΦΑ
ΑΛΑΙΟ 1: ΕΙΣ
ΣΑΓΩΓΗ
1.1

Πιστοποιηττικό της Vellu
um στην Τεχ
χνολογία τω
ων Πληροφο
οριών

ων Πληροφο
οριών (ΙΤ) επ
πηρεάζει τη ζωή όλων µας,
µ
όπου κι αν ζούµε ή δουΗ Τεχνολογία τω
ουµε σε ολό
όκληρο τον κόσµο. Σχεδ
δόν κάθε πττυχή της καθηµερινής µ
µας ζωής, απ
παιτεί
λεύο
πλέο
ον τη χρήση
η δεξιοτήτων
ν της Τεχνολλογίας των Πληροφοριών
Π
ν. Στον ολοέένα δυναµικό
ότερο
εργα
ασιακό κόσµο, οι άνθρωποι πρέπει ννα µπορούν να δουλεύο
ουν αποτελεσ
σµατικά µε τη νέα
Τεχννολογία, να αναπτύσσου
α
υν ικανότητεςς και να τις εφαρµόζουν
ε
σε διαφορεττικά περιβάλλ
λοντα
και π
πακέτα προγγραµµάτων. Με την πρό
όοδο της Τεχ
χνολογίας, οι άνθρωποι πρέπει ακόµ
µα να
διασ
σφαλίσουν τη
ην διαρκή αν
νανέωση τωνν δεξιοτήτων
ν τους ώστε να είναι ικα
ανοί και αντα
αγωνιστικοί στη σηµερ
ρινή αγορά ερ
ργασίας.
Τo π
πιστοποιητικό της Vellum
m στην Τεχνο
ολογία των Πληροφοριών
Π
ν (Vellum Dipploma in IT Skills)
S
πισττοποιεί ικανό
ότητες σε ένα
α φάσµα δεξιιοτήτων που
υ είναι απαρα
αίτητο για τηνν αποτελεσµ
µατική
χρήσ
ση των διαφ
φόρων εφαρ
ρµογών της Τ
Τεχνολογίαςς των Πληρο
οφοριών. Αυυτές οι δεξιό
ότητες
εξετάζονται στονν υπολογιστή
ή µε τη µορφή
ή πρακτικών εργασιών.
ellum στην Τεχνολογία
Τ
των
τ
Πληροφοοριών γίνοντται σε
Οι εεξετάσεις για τo πιστοποιητικό της Ve
ηµερ
ροµηνίες πο
ου καθορίζον
νται από τη Vellum ώσττε να συνδυάζονται µε εευέλικτα σχή
ήµατα
εκπα
αίδευσης και να ικανοπο
οιούν διαφορ
ρετικές ανάγκες µάθησης
ς. Οι εξετάσεεις αξιοποιούν τις
τελεευταίες εξελίξξεις στην τεχ
χνολογία του υπολογιστή
ή για να αξιολογήσουν τηην ικανότητα
α ενός
υποψηφίου να χρησιµοποιεί
χ
ί συγκεκριµέννες εφαρµογ
γές λογισµικο
ού και ν’ ανα
απτύσσει δεξιότηΠ
ν. Όλες οι εξετάσεις
ε
διεξάγονται στηην οθόνη κα
αι ένα
τες στην Τεχνολλογία των Πληροφοριών
ακτηριστικό του συγκεκρ
ριµένου πιστο
οποιητικού είναι
ε
η άµεση απόδοση ττων αποτελεεσµάχαρα
των στους υποψ
ψηφίους. Το εν λόγω πισ
στοποιητικό δίνει ένα πλ
λαίσιο για τηην ανάπτυξη πραών δεξιοτήτω
ων και γνώσ
σεων σε µια γκάµα εφαρ
ρµογών και λειτουργιών.
λ
κτικώ
Το πιστοποιητικό
έχει σχεδιαστεί για
γ τη διεθνή
ή αγορά, ανα
αγνωρίζοντα
ας τη σηµασία του να δοουλεύουν οι εργαητα από γεωγραφικά και π
πολιτισµικά σύνορα.
σ
ζόµεενοι ανεξάρτη
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Δεν υπάρχουν επίσηµες
ε
πρ
ροαπαιτήσειςς τις οποίες πρέπει να πληρούν
π
οι υυποψήφιοι για
γ να
ουν αίτηση για
γ το πιστο
οποιητικό. Βέέβαια τα εξεεταστικά κένττρα πρέπει ννα έχουν το
ον κακάνο
τάλλληλο εξοπλισ
σµό και το λο
ογισµικό που
υ χρειάζεται για
γ να εκπαιδεύσουν και να αξιολογή
ήσουν
τουςς υποψηφίου
υς.
Η εξξεταστέα ύλη
η και οι εξεττάσεις διατίθ
θενται στα Ελληνικά.
Ε
Οι εξετάσεις είίναι σχεδιασµένες
ώσττε να δίνουν στους υποψ
ψήφιους τη δυ
υνατότητα να
α δείξουν ότι µπορούν να
α εφαρµόσουν τις
δεξιό
ότητες που προσδιορίζον
π
νται στην εξετταστέα ύλη.
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ΚΕΦ
ΦΑΛΑΙΟ 2: ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ
Π
Η ΤΟΥ ΠΙΣΤΟ
ΟΠΟΙΗΤΙΚΟ
ΟΥ
2.1

Σκοπός

Σκοπ
πός του πισ
στοποιητικού είναι να αξιο
ολογήσει την
ν ικανότητα ενός υποψη φίου να χρη
ησιµοποιεεί την Τεχνο
ολογία των Πληροφοριώ
Π
ών αποτελεσ
σµατικά όταν χρησιµοποοιεί συγκεκριµένες
εφαρ
ρµογές λογισ
σµικού - softw
ware.
Σε κκάθε εφαρµο
ογή θα ζητηθ
θεί από τουςς υποψήφιους να εισάγου
υν και να επ
πεξεργαστούν
ν δεδοµέένα, να δουλλέψουν στα πλαίσια
π
δεδο µένων προδ
διαγραφών κα
αι να ολοκληηρώσουν σωσ
στά
µία σειρά από συγκεκριµένε
σ
ες εργασίες. Κατά τη διά
άρκεια της εξέτασης,
ε
θα
α τους ζητηθ
θεί να
ψουν, να απο
οθηκεύσουν και / ή να εκτυπώσουν
ε
τα δεδοµένα
α πάεπεξξεργαστούν, να αντιγράψ
νω σ
στα οποία εργάζονται.
2.2

Ο
Οµάδα
στόχ
χος

πιστοποιητικκό έχει σχεδια
αστεί για όσο
ους έχουν ήδη κάνει µια πλατιά εισα
αγωγή σε δεξιότηΤο π
τες στην Τεχνολλογία των Πλ
ληροφοριώνν που σχετίζο
ονται µε την
ν εργασία κα
αι θέλουν να αναότερο τις ικαν
νότητές τουςς σε συγκεκριµένες εφαρµογές λογισµιικού.
πτύξξουν περισσό
Είνα
αι κατάλληλο
ο για µαθητές
ς, εργαζόµεννους και εκπα
αιδευόµενους που θέλουυν να αναπτύ
ύξουν
πρα
ακτικές δεξιόττητες στην Τεχνολογία
Τ
ττων Πληροφοριών αλλά και για εκείν
ίνους που θέέλουν
να το
ους αναγνωρ
ριστούν δεξιό
ότητες που ήδ
δη έχουν αποκτήσει.
Η εξξοικείωση µεε τη χρήση του
τ πληκτρολλογίου και το
ου ποντικιού και η δυναττότητα να φο
ορτώσει κκανείς µια εφ
φαρµογή θεω
ωρούνται δεδ
δοµένες. Είνα
αι καλό ο υπ
ποψήφιος να
α διδαχθεί τις
ς γενικές αρχές και διαδικασίες
δ
τη
ης χρήσης ττου εξοπλισµ
µού και του λογισµικού π
παράλληλα µε τις
ακτικές δεξιόττητες της Τεεχνολογίας τω
ων Πληροφο
οριών. Περισ
σσότερες οδδηγίες γι αυτές τις
πρα
αρχέές και τις διαδ
δικασίες δίνο
ονται στην πα
αράγραφο 3.1.
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2.3
3 Δοµή του πιστοποιητι
π
ικού
αρµογών πο
ου διατίθεντα
αι στο πιστοπ
ποιητικό της Vellum στηνν Τεχνολογία
α των
Οι ενότητες εφα
Πλη
ηροφοριών είναι
ε
οι παρακ
κάτω:
Ενό
ότητα εφαρµ
µογής
Χρή
ήση του υπολλογιστή και
Διαχείριση αρχεείων
Επεεξεργασία κειµένου
Υπο
ολογιστικά Φύλλα
Φ
Υπη
ηρεσίες Διαδ
δικτύου
Βάσ
σεις Δεδοµέννων
Παρ
ρουσιάσεις

Κατάσταση
η

Δ
Διάρκεια

Β
Βασική Ενότη
ητα

45 λεπτά π
πρακτική εξέταση

Β
Βασική Ενότη
ητα
Β
Βασική Ενότη
ητα
Β
Βασική Ενότη
ητα
Β
Βασική Ενότη
ητα
Β
Βασική Ενότη
ητα

45 λεπτά π
πρακτική εξέταση
45 λεπτά π
πρακτική εξέταση
45 λεπτά π
πρακτική εξέταση
45 λεπτά π
πρακτική εξέταση
45 λεπτά π
πρακτική εξέταση

Η κκάθε ενότητα
α δεξιοτήτων µπορεί να εεξεταστεί χωριστά, όταν ο υποψήφιοος είναι έτοιµος και
το Κ
Κέντρο µπορ
ρεί να διοργανώσει την εξέέταση.
Για τα πάρει το πιστοποιητικ
κό ο υποψήφ
φιος θα πρέπ
πει να επιτύχει στην εξέτα
αση της ενότητας,
πιτυχίας 70%.
µε ποσοστό επ
ων με αναπη ρία και ειδικέές εκπαιδευτικές ανάγκεςς, όπως κάπο
οιες
Στιςς περιπτώσεεις υποψηφίω
από
ό αυτές αναφ
φέρονται στο
ο Ν.3699/200
08 (ΦΕΚ 199
9Α), η εξέταση διεξάγεται κατά περίπττωση
όπω
ως περιγράφ
φεται πιο κάτω. Σε κάθε π
περίπτωση θα
θ πρέπει:
1. Ν
Να ενημερώσ
σει έγκαιρα το
τ εξεταστικό
ό κέντρο, για να προβεί στις απαραίτηητες ενέργειες ως
προ
ος τον ειδικό
ό εξοπλισμό που
π ίσως χρ ειαστεί να πρ
ρομηθευτεί, για
γ τον δεύτεερο επιτηρηττή που
θα πρέπει να ορ
ρισθεί, καθώ
ώς και για τηνν εύρεση ή το
ον ορισμό του κατάλληλοου ατόμου πο
ου θα
αφέας, ο οπο
οίος δεν θα πρέπει
π
να είν
ναι ο καθηγηητής του τμήμ
ματος.
λειττουργήσει ωςς βοηθός/γρα
2. Ν
Να προσκομίσει βεβαίωσ
ση που χορηγγείται με γνω
ωμάτευση Υγ
γειονομικής Ε
Επιτροπής ή από
Κρα
ατικό Νοσηλευτικό Ίδρυμ
μα ή από το α
αναγνωρισμέένο από το Υπουργείο
Υ
Πα
αιδείας, Δια Βίου
Μάθησης και Θρησκευμάτω
Θ
ων Ιατροπαιδ
δαγωγικό Κέν
ντρο, στην οπ
ποία πρέπει να αναγράφ
φεται η
θηση.
πάθ
Συγγκεκριμένα οι
ο μαθητές:
α. π
που έχουν σο
οβαρά προβλήματα ακοή
ής (κωφοί, βα
αρήκοοι) σε ποσοστό 67 % και πάνω
εξεττάζονται καννονικά με την
ν παρουσία α
ατόμου που γνωρίζει
γ
τη νοηματική
ν
μέέθοδο για την
ν
παρ
ροχή οδηγιώ
ών και διευκρινήσεων προ
ος τον εξεταζζόμενο.
β. π
που έχουν αδ
δυναμία αντίίληψης των χχρωμάτων, όλες
ό
οι ερωτή
ήσεις που αφ
φορούν σε
χρώ
ώματα, αναφ
φέρονται και ονομαστικά
ο
σ
στο ζητούμεν
νο χρώμα. Γιια την ορθή α
απάντηση σττην
ανττίστοιχη ερώττηση οι εξετα
αζόμενοι επιττρέπεται να χρησιμοποιή
χ
σουν τις ετικκέτες των
χρω
ωμάτων που εμφανίζοντα
αι στα αντίσττοιχα μενού.
γ.1
1 που είναι τυ
υφλοί, σύμφω
ωνα με το ν.9
958/79 (ΦΕΚ
Κ 191 Α) ή έχ
χουν ποσοσττό αναπηρίας στην
όρα
ασή τους του
υλάχιστον 67% ή είναι αμ
μβλύωπες μεε ποσοστό αν
ναπηρίας στηην όρασή τους
του
υλάχιστον 67%, ή
γ.2 έχουν κινητιική αναπηρία
α τουλάχιστο
ον 67% μόνιμ
μη ή προσωρ
ρινή που συννδέεται με τα
α άνω
ρα, ή
άκρ
γ.3 πάσχουν απ
πό σπαστικότατα των άνω
ω άκρων, ή
πό κάταγμα ή άλλη προσ
σωρινή βλάβη
η των άνω άκρων που κα
αθιστά αδύνα
ατη τη
γ.4 πάσχουν απ
ήση τους για γραφή, ή
χρή
γ.5 παρουσιάζο
ουν ειδικές μα
αθησιακές δυ
υσκολίες όπω
ως δυσλεξία, δυσγραφία , δυσαριθμησ
σία,
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δυσ
σαναγνωσία,, δυσορθρογραφία και
γ.6 παρουσιάζο
ουν το φάσμα
α αυτισμού, εεξετάζονται σε
σ ξεχωριστή
ή αίθουσα μεε τη βοήθεια
ηθού/γραφέα
α. Ο βοηθός γραφέας
γ
δια
αβάζει τις ερω
ωτήσεις και πληκτρολογεί
π
σεις
βοη
ί τις απαντήσ
του
υ εξεταζόμενο
ου.
Σημ
μείωση: Οι μαθητές της περίπτωσης
π
γγ.1 αν δεν υπ
πάρχει εγκαττεστημένο ειδδικό λογισμικ
κό
(Sccreen magniffication softw
ware) μπορού
ύν να χρησιμ
μοποιήσουν επίσης
ε
από ττα Βοηθήματτα των
Win
ndows τον Μεγεθυντικό
Μ
φακό.
φ
Σε όλο
ους του μαθη
ητές παρέχεται επιπλέον χχρόνος εξέτα
ασης
30 λεπτών και αν
α χρειαστεί μικρό διάλειμ
μμα.
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Πόροι

2.4

ουν τις δεξιό
ότητές τους ο
οι µαθητές θα
θ πρέπει να
α έχουν συχχνή πρόσβασ
ση σε
Για να αναπτύξο
άλληλο εξοπ
πλισµό της Τεεχνολογίας ττων Πληροφοριών. Συνεπώς τα Κένττρα θα πρέπ
πει να
κατά
έχου
υν επαρκείς, κατάλληλες εγκαταστάσ
σεις στη διάθ
θεση των µαθητών τους.. Η υποδοµή
ή που
θα δ
διαθέτει ένα Κέντρο
Κ
εξαρττάται από το
ον αριθµό τω
ων υποψηφίω
ων που εκτιµά
άται ότι θα συµσ
µετέέχουν στις εξξετάσεις σε µια
µ συγκεκριµ
µένη περίοδο και τη φύσ
ση του προγρράµµατος σπ
πουδώνν.
Τo π
πιστοποιητικό της Vellum
m στην Τεχνο
ολογία των Πληροφοριών
Π
ν (Vellum Dipploma in IT Skills)
S
απα
αιτεί συγκεκρ
ριµένο λογισµ
µικό, κατάλλληλο για χρή
ήση σε υπολ
λογιστές πουυ λειτουργούν µε
Win
ndows 2000, Windows XP,
X Windows
s Vista ή Win
ndows 7.

Τεχνική περιγρα
αφή και προ
οδιαγραφές των παρεχ
χόµενων υπ
πηρεσιών:
Λογισ
σµικό εξέτασ
σης Εξεταστικού Κέντρο
ου ‘Exam Tes
ster Softwarre’

 Εξεταστικόό σύστηµα: πλήρες
π
εξετασ
στικό σύστηµ
µα για όλες τις ενότητες τοου πιστοποιη
ητικού. Εγκαθ
θίσταται σε κά
άθε PC εξέτα
ασης του εξεταστικού κένττρου.
Για ττην εγκατάσταση και εκττέλεση του λο
xam Tester Software απ
παιτούνται τουλάογισµικού Ex
χιστον τα παρακκάτω χαρακτη
ηριστικά υλικο
κού (hardware
e) ή καλύτερα
α από αυτά:
είναι:
Windows98
8, Windows 2000
2
και Win
ndows XP οι ελάχιστες απαιτήσεις
α
Για W
•

Επεξεργγαστής Intel Pentium
P
III 55
50 MHz

•

256 MB RAM

•

VGA κάρτα γραφικώ
ών µε δυνατό
ότητα ανάλυσ
σης τουλάχισ
στον 800x6000 pixels (προ
οτει-

νόµεννη ανάλυση 1024x768 pix
xels)
•

Οθόνη µε
µ δυνατότηττα ανάλυσης τουλάχιστον
ν 800x600 pix
xels (προτειννόµενη ανάλυ
υση

1024xx768 pixels)
•

CD-ROM
M συσκευή

•

Σκληρόςς δίσκος µε το
ουλάχιστον 1
1GΒ κενό χώ
ώρο
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•

Πληκτρο
ολόγιο

•

Ποντίκι

•

Τοπικό δίκτυο
δ
LAN εύρους
ε
τουλά
άχιστον 1ΟΟΜ
Μbps
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Για W
Windows Vista και Windo
ows 7 οι ελά
άχιστες απαττήσεις είναι:
•

Επεξεργγαστής Intel Pentium
P
core
e 2 duo 1,6GHz

•

1GB RA
AM

•

VGA κάρτα γραφικώ
ών µε δυνατό
ότητα ανάλυσ
σης τουλάχισ
στον 800x6000 pixels (προ
οτεια
102
24x768 pixelss)
νόµενη ανάλυση

•

Οθόνη µε
µ δυνατότηττα ανάλυσης τουλάχιστον
ν 800x600 pix
xels (προτειννόµενη ανάλυ
υση
1024x76
68 pixels)

•

CD-ROM
M συσκευή

•

Σκληρόςς δίσκος µε το
ουλάχιστον 2
20GΒ κενό χώ
ώρο

•

Πληκτρο
ολόγιο

•

Ποντίκι

•

Τοπικό δίκτυο
δ
LAN εύρους
ε
τουλά
άχιστον 100M
Mbps

Το λλογισµικό “E
Exam Testerr ” εγκαθίστταται και εκττελείται σε Η/Υ
Η (µε τα π
παραπάνω υλικά
(harrdware) χαρα
ακτηριστικά) µε εγκατεστη
ηµένο τουλά
άχιστον ένα από
α
τα παρα
ακάτω λειτου
υργικά
συσ
στήµατα: Miccrosoft Windows 98, Miccrosoft Wind
dows 2000, Microsoft W
Windows Me
e, Microssoft Windowss XP, Window
ws Vista και W
Windows 7.
Τέλο
ος πρέπει να
α είναι εγκατεεστηµένη η εεφαρµογή Microsoft Offic
ce 2000 ή M icrosoft Offic
ce XP
ή Microsoft Officce 2003 ή Microsoft
M
Offfice 2007ή Microsoft
M
Office 2010 ελλληνική έκδοσ
ση σε
ull installation
n).
πλήρη µορφή (fu
σµικό διαχείρισης εξεταστικού κέντρ
ρου ‘Exam Center
C
Admin.
Λογισ
Το ‘Exam Cente
er Admin’ είναι η εφαρµογγή στην οπο
οία καταλήγο
ουν όλα τα α
αποτελέσµατα
α των
ρη διαχείριση αποτελεσµ
µάτων, υποψ
ψηφίων, εκτυπώσεων για
α το συγκεκρ
ριµένο
εξετάσεων. Πλήρ
ρο. Εγκαθίστταται στο serrver του εξετταστικού κένττρου ή σε κά
άποιο PC πο
ου θα
εξεταστικό κέντρ
έχει τη θέση ενόςς server.
σταση και εκττέλεση του λλογισµικού Exam Center Admin απαιιτούνται τουλ
λάχιΓια ττην εγκατάσ
στονν τα παρακάττω χαρακτηρ
ριστικά υλικού
ύ (hardware)) ή καλύτερα από αυτά:
Για W
Windows98
8, Windows 2000
2
και Win
ndows XP οι ελάχιστες απαιτήσεις
α
είναι:
•

Επεξεργγαστής Intel Pentium
P
III 55
50 MHz

•

256 MB RAM

•

VGA κάρτα γραφικώ
ών µε δυνατό
ότητα ανάλυσ
σης τουλάχισ
στον 800x6000 pixels (προ
οτει-

νόµεννη ανάλυση 1024x768 pix
xels)
•

Οθόνη µε
µ δυνατότηττα ανάλυσης τουλάχιστον
ν 800x600 pix
xels (προτειννόµενη ανάλυ
υση

1024xx768 pixels)
•

CD-ROM
M συσκευή

•

Σκληρόςς δίσκος µε το
ουλάχιστον 1
1GΒ κενό χώ
ώρο
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•

Πληκτρο
ολόγιο

•

Ποντίκι

• τσπικό δίκτυο
δ
LAN

εύρους
ε
τουλά
άχιστον 1ΟΟΜ
Μbps
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Για W
Windows Vista και Windo
ows 7 οι ελά
άχιστες απαττήσεις είναι:
•

Επεξεργγαστής Intel Pentium
P
core
e 2 duo 1,6GHz

•

1GB RA
AM

•

VGA κάρτα γραφικώ
ών µε δυνατό
ότητα ανάλυσ
σης τουλάχισ
στον 800x6000 pixels (προ
οτεια
102
24x768 pixelss)
νόµενη ανάλυση

•

Οθόνη µε
µ δυνατότηττα ανάλυσης τουλάχιστον
ν 800x600 pix
xels (προτειννόµενη ανάλυ
υση
1024x76
68 pixels)

•

CD-ROM
M συσκευή

•

Σκληρόςς δίσκος µε το
ουλάχιστον 2
20GΒ κενό χώ
ώρο

•

Πληκτρο
ολόγιο

•

Ποντίκι

•

Τοπικό δίκτυο
δ
LAN εύρους
ε
τουλά
άχιστον 100M
Mbps

Το λλογισµικό Exxam Center Admin
A
εγκαθ
θίσταται και εκτελείται σεε έναν Η/Υ ((µε τα παραπ
πάνω
υλικκά (hardware
e) χαρακτηρισ
στικά) και εγγκατεστηµένο
ο τουλάχιστο
ον ένα από ττα παρακάτω
ω λειτουρ
ργικά συστή
ήµατα: Micrrosoft Wind
dows 98, Microsoft Windows 22000, Micrrosoft
Win
ndows Me, Microsoft
M
Windows XP, M
Microsoft Windows
W
Vistta, Microsoft
ft Windows 7.
7
Ο χ
χρήστης του υπολογιστή θα πρέπει επίσης να έχει
έ
πρόσβα
αση στο Offiice 2000 Prrofession
nal, στο Offfice XP Proffessional σττο Office 20
003 Profess
sional, στο O
Office 2007 Profess
sional ή στο
ο Office 201
10 Professio
onal. Οι υπο
ολογιστές θα
α πρέπει επίίσης να ικαν
νοποιούν τις ελάχιστεες προδιαγραφές που χχρειάζονται για
γ να τρέξουν τις αντίσττοιχες εφαρµ
µογές
του MS Office Prrofessional.
ότητες Εφαρ
ρµογών είναι σχεδιασµέν
νη για προϊόνντα της Micrrosoft.
Η αξξιολόγηση γιια τις έξι Ενό
Για τις έξι αυτέςς ενότητες, οι
ο υποψήφιοι θα αξιολογηθούν χρησιιµοποιώνταςς τα συγκεκρ
ριµένα
ψήφιοι πάντω
ως θα πρέπ
πει να συνειδ
δητοποιήσουυν ότι, µε τη βοήπακκέτα λογισµικκού. Οι υποψ
θεια
α ενός εγχειρ
ριδίου, µπορο
ούν να µάθο
ουν τις απαρ
ραίτητες δεξιό
ότητες και να
α µεταφέρου
υν εύκολα
α τις δεξιότηττές τους σε µια ποικιλία π ροϊόντων και άλλων πακέέτων, αν χρεειαστεί.
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ΚΕΦΑ
ΑΛΑΙΟ 3: ΔΟ
ΟΜΗ ΚΑΙ ΠΕ
ΕΡΙΕΧΟΜΕΝ
ΝΟ ΤΗΣ ΕΞΕΤΑΣΤΕΑΣ ΥΛ
ΛΗΣ
3.1

Αντικείµενα
α αξιολόγησ
σης και κριτή
ήρια απόδοσ
σης

Ακολλουθούν λεπ
πτοµέρειες για
α τις εξεταζόµ
µενες ενότητες.
Για κκάθε ενότητα
α, προσδιορίίζονται τα σχχετικά Αντικεείµενα Αξιολ
λόγησης και δίνονται τα Κριτήριια Απόδοση
ης που αξιολο
ογούνται και παρατίθεντα
αι οι Δεξιότητες που θα εεξεταστούν..
Τα Α
Αντικείµενα Αξιολόγησης
Α
ς προσδιορίζζουν τις συγ
γκεκριµένες δεξιότητες π
που οι υποψ
ψήφιοι
πρέπ
πει να επιδεείξουν για να
α επιτύχουν σε αυτή την
ν ενότητα. Κάθε
Κ
Αντικείµ
µενο Αξιολόγ
γησης
υποδιαιρείται σε Κριτήρια Απ
πόδοσης.
Τα Κ
Κριτήρια Από
όδοσης προσ
σδιορίζουν ττις γνώσεις που
π πρέπει να
ν επιδείξουνν ότι έχουν οι
ο υποψ
ψήφιοι για να επιτύχουν σττο Αντικείµεννο Αξιολόγησ
σης.
Οι Δ
Δεξιότητες πο
ου θα εξετασ
στούν εξηγούν περισσότεερο τα κριτήρ
ρια απόδοσηης και προσδ
διορίζουνν ακριβώς τι πρέπει
π
να µπ
πορούν να κά
άνουν οι υπο
οψήφιοι στην εξέταση.
Για ννα προετοιµα
αστούν πλήρ
ρως για τις ε ξετάσεις, οι υποψήφιοι πρέπει
π
να µπ
πορούν να ικανοποιή
ήσουν όλα τα
α Αντικείµενα
α Αξιολόγησ
σης. Σε κάθε ενότητα αξιο
ολόγησης όµ
µως, µπορεί να
µην εξεταστούν απευθείας
α
όλ
λα τα Κριτήριια Απόδοσηςς.
υποψήφιοι πρέπει
π
να έχο
ουν βασικές γνώσεις χειρισµού του πληκτρολογί
π
ίου και του ποντιπ
Οι υ
κιού
ύ του υπολογγιστή. Αυτές
ς οι γνώσειςς δεν αξιολογ
γούνται συγκεκριµένα σα
αν µέρος το
ου πιστοπ
ποιητικού κα
αθώς είναι θεεµελιώδεις σ
σε όλες τις λεειτουργίες χρ
ρήσης του Π
Προσωπικού Υπολογιστή. Επίσηςς αναµένεται ότι οι υποψή
ήφιοι που εκ
κπαιδεύτηκαν
ν σε εφαρµοογές επεξεργασίας
ων δεδοµένω
ων, υπολογισ
στικών φύλλ
λων και παρουσιάσεων δδιαφορετικές
ς από
κειµένου, βάσεω
αυτέές της Microssoft, θα έχουν
ν την ευκαιρία
α να δοκιµάσ
σουν αυτά τα προϊόντα πρριν εξεταστού
ύν.
Σηµαντική σηµείωση: Όπως
ς περιγράφεεται στην αρχ
χή των ξεχω
ωριστών ενοοτήτων, από τους
ωρίζουν και ννα εκτελούν όλα τα αντικείµενα αξιολ
ολόγησης απ
πό την
υποψηφίους ζηττείται να γνω
Ο εξετάσεις για το πιστο
οποιητικό της Vellum στην Τεχνολογγία των Πληρ
ροφοεξεταστέα ύλη. Οι
ουν αντικείµενα αξιολόγη
ησης από τη
ην εξεταστέα
α ύλη του π ιστοποιητικο
ού της
ριώνν θα εξετάσο
Vellu
um στην Τεχνολογία των Πληροφοριώ
ών.

Vellum Global Educ
cational Serviices A.E. – Αναγεννήσεω
Α
ως 46 & Αναγγνωσταρά 13
3/
Θεσσαλ
λονίκη / ΤΚ 5
54627 – Τηλ.-Fax: 23105
501895 –
e-mail: info@
@vellum.org..gr - url: www
w.cambridge--vellum.org.ggr

Syyllabus Έκ
κδοση 1.0 –
Πιστοποιητικ
κό της Velllum στην Τεχνολογία
Τ
α των Πληρ
ροφοριών
International Diploma In IT Skills
s Standard

3.2

Γενικές Αρχ
χές και Διαδ ικασίες

πιστοποιητικκό της Vellum
m στην Τεχννολογία των Πληροφοριώ
ών επικεντρώ
ώνεται στην απόΤο π
κτησ
ση πιστοποίη
ησης και δεξξιοτήτων σε σ
συγκεκριµένες εφαρµογέές λογισµικούύ. Είναι δεδο
οµένο
ότι, κατά τη διάρ
ρκεια µιας σεειράς µαθηµ άτων που θα οδηγήσουν στο πιστοπ
ποιητικό θα δοθεί
υς υποψήφιο
ους η δυνατότητα να µάθο
ουν γενικές αρχές
α
και διαδικασίες για την ασφαλή και
στου
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απο
οτελεσµατική χρήση του υπολογιστή.
υ
Ο
Οι υποψήφιο
οι θα πρέπει να καθοδηγγούνται στη σωσ
στή πρακτική τηςς Τεχνολογία
ας των Πληρο
οφοριών.
θεµελιώδεις αρχές
α
και δια
αδικασίες στιις οποίες βασ
σίζεται αυτός
ς ο τίτλος, κα
αι τις οποίες θα
Οι θ
πρέπ
πει να γνωρίζουν οι υποψ
ψήφιοι (και έχχουν συµβου
υλευτικό χαρα
ακτήρα) είναιι:
Γενιικές Αρχές
•

Κανόνες υγεείας και ασφά
άλειας

•

Καλές συνθή
ήκες εργασίας

•

Φροντίδα του εξοπλισµού

Βασ
σικές Λειτουρ
ργίες
•

Άνοιγµα
α και κλείσιµο του υπολογιιστή

•

Είσοδοςς και έξοδος από
α το λειτου
υργικό σύστη
ηµα

•

Άνοιγµα
α και κλείσιµο εφαρµογώνν

•

Χειρισµό
ός κωδικών (passwords)
(
ουν τον κωδδικό, να συνδ
δέο(να προσθέέτουν /αλλάζο
νται κ.τ.λλ.)

•

Μετάβασ
ση από τη µια
α εφαρµογή στην άλλη

•

Λειτουργγίες του πον
ντικιού (για π
παράδειγµα πώς
π
µπορεί να χρησιµοπ
ποιηθεί το ποντίκι
π
για να πετύχει
π
λειτο
ουργίες όπωςς το άνοιγµα
α µενού, µεττακίνηση, επ
πιλογή, χρήση του
δεξιού πλήκτρου
π
του
υ ποντικιού γι α µενού συνττόµευσης κ.ττ.λ.)

•

Μενού (τι περιέχουν
ν τα διαφορεττικά µενού κα
αι υποµενού, διαθέσιµες και µη διαθέέσιµες εντο
ολές, χρήση της βοήθειας)).

•

Γνώση των
τ λειτουργιών των πλαιισίων διαλόγου και του πεεριεχοµένου τους

•

Χρήση συνδυασµών
σ
των πλήκτρ
ρων

•

Αλλαγή µεγέθους τω
ων παραθύρ
ρων (µεγιστοποίηση, ελαχιστοποίησ
ση, επαναφορά,
αλλαγή µεγέθους)
µ

•

Μετακίνη
ηση παραθύρ
ρων

•

Χρήση της
τ µπάρας κύλισης
κ
στο π
παράθυρο

•

Χρήση των
τ εργαλειοθ
θηκών

ρογράµµατο
ος
Ρύθµιση του πρ
•

Ρύθµιση
η της ηµεροµηνίας και τηςς ώρας

•

Αλλαγή των
τ ρυθµίσεων

•

Αλλαγή της επιφάνειας εργασίας ή ενός παρα
αθύρου
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•

Διαμόρφ
φωση δίσκου
υ ή μια δισκέττας

•

Εργασiα
α με δισκέτες ή σκληρό δίσ
σκο
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Διαχεείριση Αρχείίων και Φακ
κέλων
•

Αλλαγή των
τ
ονοµάτω
ων αρχείων

•

Δηµιουρ
ργία αντιγράφ
φων ασφαλείίας

ύπωση
Εκτύ
•

Εκκίνηση εκτύπωσης
ς

•

ση εκτύπωσης
Ακύρωσ

•

Επιλογή
ή εκτυπωτή

•

Αλλαγή των ρυθµίσεων της σελίδ
δας

•

Η ουρά εκτύπωσης
ε
(πρόσβαση κκαι λειτουργία
α)

Στις π
περιπτώσεις υποψηφίων με αναπηρία
α και ειδικές εκπαιδευτικέ
ε
ς ανάγκες, όπ
πως κάποιες
ς από
αυτές αυτές αναφέέρονται στο Ν.3699/2008
Ν
8 (ΦΕΚ 199Α
Α), η εξέταση διεξάγεται κκατά περίπτω
ωση
όπωςς περιγράφεται πιο κάτω.
Σε κάθε περίπτωσ
ση θα πρέπει:
1. Να ενημερώσει έγκαιρα το εξεταστικό
ε
κέέντρο, για να προβεί στις απαραίτητεςς ενέργειες ως
ω
προς τον ειδικό εξξοπλισμό που ίσως χρεια
αστεί να προμ
μηθευτεί, για τον δεύτεροο επιτηρητή που
π
θα πρ
ρέπει να ορισ
σθεί, καθώς και
κ για την εύ
ύρεση ή τον ορισμό
ο
του κατάλληλου
κ
α
ατόμου που θα
θ
λειτου
υργήσει ως βοηθός/γραφ
β
έας, ο οποίο
ος δεν θα πρέέπει να είναι ο καθηγητήςς του τμήματτος.
2. Να προσκομίσεει βεβαίωση που
π χορηγείτται με γνωμά
άτευση Υγειονομικής Επιττροπής ή απ
πό
Κρατικό Νοσηλευττικό Ίδρυμα ή από το ανα
αγνωρισμένο
ο από το Υπο
ουργείο Παιδδείας, Δια Βίο
ου Μάθησηςς και Θρησκεευμάτων Ιατρ
ροπαιδαγωγιικό Κέντρο, στην
σ
οποία πρέπει
π
να ανα
αγράφεται η πάθηση..
Συγκεεκριμένα οι μαθητές:
α. που
υ έχουν σοβα
αρά προβλήματα ακοής ((κωφοί, βαρή
ήκοοι) σε ποσοστό 67% κκαι πάνω εξεετάζονται κκανονικά με την παρουσία
α ατόμου που
υ γνωρίζει τη
η νοηματική μέθοδο
μ
για τηην παροχή οδηο
γιών κκαι διευκρινή
ήσεων προς τον
τ εξεταζόμ
μενο.
β. που
υ έχουν αδυνναμία αντίληψης των χρω
ωμάτων, όλεςς οι ερωτήσεεις που αφορρούν σε χρώμ
ματα,
αναφέέρονται και ονομαστικά
ο
στο
σ ζητούμεννο χρώμα. Για
α την ορθή απάντηση στηην αντίστοιχη
η ερώτησ
ση οι εξεταζό
όμενοι επιτρέέπεται να χρη
ησιμοποιήσο
ουν τις ετικέτεες των χρωμ
μάτων που εμ
μφανίζοντα
αι στα αντίστο
οιχα μενού.
γ.1 πο
ου είναι τυφλλοί, σύμφωνα
α με το ν.958
8/79 (ΦΕΚ 19
91 Α) ή έχουν
ν ποσοστό α
αναπηρίας σττην
όρασή
ή τους τουλά
άχιστον 67% ή είναι αμβλλύωπες με πο
οσοστό αναπ
πηρίας στην όόρασή τους τουλάχιστον 67%, ή
γ.2 έχ
χουν κινητική
ή αναπηρία το
ουλάχιστον 6
67% μόνιμη ή προσωρινή
ή που συνδέεεται με τα άν
νω άκρα, ή
γ.3 πά
άσχουν από σπαστικότηττα των άνω ά
άκρων, ή
γ.4 π
πάσχουν από
ό κάταγμα ή άλλη
ά
προσω
ωρινή βλάβη των
τ
άνω άκρ
ρων που καθ ιστά αδύνατη
η τη
χρήση
η τους για γρ
ραφή, ή
γ.5 πα
αρουσιάζουνν ειδικές μαθη
ησιακές δυσκκολίες όπως δυσλεξία, δυ
υσγραφία, δυυσαριθμησία
α, δυσαναγγνωσία, δυσο
ορθρογραφία
α και
γ.6 πα
αρουσιάζουνν το φάσμα αυτισμού,
α
εξετάζζονται σε ξεχ
χωριστή αίθο
ουσα με τη βο
οήθεια βοηθο
ού/γραφέα. Ο βοηθός γρα
αφέας διαβά
άζει τις
ερωτή
ήσεις και πλη
ηκτρολογεί τις απαντήσειςς του εξεταζό
όμενου.
Vellum Glo
obal Educational Service
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αγεννήσεως 46
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Σημείίωση: Οι μαθητές της περ
ρίπτωσης γ.1 αν δεν υπάρχει εγκατεστημένο ειδικόό λογισμικό
(Screen magnifica
ation software
e) μπορούν να χρησψσττrοιήσουν επίίσης από τα Βοηθήματα των
τ
ows τον Μεγεθυντικό φακ
κό.
Windo
Σε όλους του μαθη
ητές παρέχετται επιπλέονν χρόνος εξέττασης 30 λεπ
πτών και αν χχρειαστεί μικρ
ρό
διάλειιμμα.
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3.3

Περιεχόµεν
να εξεταστέα
ας ύλης

3.3.1
1

Ενότητα 1: Χρήση
Χ
του Υ
Υπολογιστή
ή και Διαχείρ
ριση Αρχείω
ων

Αυτή η εφαρµογή έχει σχεδιασ
στεί για να εεπεκτείνει τις γνώσεις και δεξιότητες χχειρισµού το
ου υπολογισττή και
ακέλων. Ο υποψήφιος θα
α πρέπει να κατέχει τις δεξιότητες
δ
κα
αι τις γνώσεις
ς που χρειάζζονται
της διαχείρισης φα
α καταλάβει και να εκτεελεί βασικέςς λειτουργίεςς σε ένα υπολογιστή, συυµπεριλαµβα
ανοµένης κα
αι της
για να
ικανόττητας να χρη
ησιµοποιεί κα
αι να ελέγχει ττο ποντίκι.
Οι υποψήφιοι θα πρέπει
π
να γνω
ωρίζουν:
• Να
α ξεκινούν κα
αι να κλείνουν
ν µια εφαρµο
ογή,
• Να
α εργάζονται µε καταλόγο
ους και
• Να
α ανοίγουν, να
ν µετονοµάζζουν, να µετα
ακινούν, να αντιγράφουν και
κ να διαγρά
άφουν αρχεία
α και
• Να
α αποθηκεύο
ουν και να εκττυπώνουν αρ
ρχεία
Αντιικείµενα Αξιο
ολόγησης

Κριτήρια
α Απόδοσης

1.1 Ε
Εργασία µε εικο
ονίδια

1.1.1 Εικονίδ
δια

1.2 Δ
Διαχείριση αρχ
χείων

1.2.1 Χειρισµ
µός Αρχείων

∆εξιότητες
∆
π
που θα εξετα
αστούν
1.1.1.1
1.1.1.2
1.1.1.3
1.1.1.4
1.2.1.1
1.2.1.2

1.3 Κ
Κατανόηση καιι ρύθµιση
των ιιδιοτήτων κατα
αλόγου και
αρχεείου

1.3.1 Ιδιότηττες αρχείων

1.3.1.1
1.3.1.2

1.3.2 Ιδιότηττες καταλόγων
ν
1.3.2.1
1.3.2.2
1.4 Ε
Εργασία µε κατταλόγους

1.4.1 Κατάλο
ογοι

1.5 Ε
Εύρεση αρχείω
ων

1.5.1 Αναζήττηση

1.4.1.1
1.4.1.2
1.4.1.3
1.4.1.4
1.4.1.5
1.5.1.1

Δηµιουργία ειικονιδίου
Επιλογή εικοννιδίου
Μετακίνηση εεικονιδίου
Διαγραφή εικκονιδίου
Μετακίνηση ααρχείου από κατάλογο σε κα
ατάλογο
Αντιγραφή αρρχείου από κα
ατάλογο σε καττάλογο
Προσδιορισµµός των ιδιοτήττων συγκεκριµένων αρχείωνν
γκεκριµένων
Ρύθµιση τωνν ιδιοτήτων συγ
αρχείων
Προσδιορισµµός των ιδιοτήττων συγκεκριµέγων
νων καταλόγω
Ρύθµιση τωνν ιδιοτήτων συγ
γκεκριµένων
καταλόγων
Δηµιουργία νέέου καταλόγου
υ
Μετονοµασίαα καταλόγου
Μετακίνηση κκαταλόγου
Διαγραφή κααταλόγου
Αντιγραφή κααταλόγου
Χρήση της εύύρεσης για ανα
αζήτηση αρχεί-ων µε βάση ττο όνοµα, την ηµεροµηνία ή
τον τύπο όπω
ως ορίζεται

Σηµείω
ωση
Οι εξεεταζόµενοι απ
παντούν 20 ερ
ρωτήσεις.

3.3.2

Ενότητα 2: Επεξεργασίία Κειµένου

Αυτή η εφαρµογή έχει σχεδιασ
στεί για να επ
πεκτείνει τις γνώσεις και δεξιότητες σ
στην επεξεργ
γασία κειµένο
ου. Ο
ρέπει να κατέέχει τις δεξιό
ότητες και τις γνώσεις που χρειάζοντα
αι για να κατανοεί και να εκτευποψήφιος θα πρ
αθηµερινές χρ
ρήσεις επεξεεργασίας κειµ
µένου για να
α παρουσιάζεει τις πληροφ
φορίες τόσο σε
σ ηλεκτρονιική
λεί κα
µορφή
ή όσο και στο
ο χαρτί.
Οι υπ
ποψήφιοι θα πρέπει
π
να γνω
ωρίζουν:
Vellum Global Educational Se
ervices A.E. – Αναγεννήσ
σεως 46 & Ανναγνωσταρά 13 /
Θεεσσαλονίκη / ΤΚ 54627 – Τηλ.-Fax: 2310501895 –
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m.org.gr - url: www.cambridge-vellum .org.gr
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• Να
α ανοίγουν κα
αι να κλείνουν έγγραφα
• Να
α δημιουργού
ύν, να διορθώ
ώνουν,να μο
ορφοποιούν και
κ να διαγρά
άφουν κείμενα
α

Vellum Global Edu
ucational Serrνices Α. Ε. -Α
Αναγεννήσε
εως 46 & Ανα
αγνωσταρά 13/
1
Θεεσσαλονίκη I ΤΚ 54627-- Τηλ.-Faχ: 2310501895
5e-mail: info@νellum
m.org.gr - url: 1/'NJW .cambridge-νellum
m.org.gr
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οση 1.0 –
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στοποιητικό
ό της Vellum
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• Να
α χρησιµοποιούν τον ορθογραφικό έλεεγχο και τη βοήθεια
β
• Να
α αποθηκεύο
ουν και να εκττυπώνουν έγγγραφα
Αντιικείµενα Αξιολόγησης

Κριτήρια
α Απόδοσης
ς

2.1 Χ
Χρήση εγγράφων

2.1.1 Έγγρα
αφα
2.1.2 Κείµεννο

2.2 Χ
Χρήση κεφαλίδ
δων και υποσέλιδων

2.2.1 Δηµιου
υργία και διαγραφή
ή
2.2.2 Μορφο
οποίηση

2.3 Δ
Διαµόρφωση ενός
ε
εγγράφου

2.4 Χ
Χρήση της λειτουργίας
συγχώνευση αλληλογραφίας

2.2.3 Εισαγω
ωγή αντικειµέ-νου
2.3.1 Διαµόρ
ρφωση σελίδα
ας

2.3.2 Πρότυυπο
2.4.1 Πηγή δ
δεδοµένων

2.4.2 Έγγρα
αφο συγχώνευσης αλλληλογραφίας

2.5 Ε
Εισαγωγή αντικειµένου

2.6 Δ
Δηµιουργία απ
πλών πινάκων

2.4.3 Συγχώ
ώνευση αλληλο
ογραφία
ας
2.5.1 Εισαγω
ωγή αντικειµέ-νου

2.5.2 Αλλαγγή µεγέθους
αντικειιµένου
2.6.1 ∆ηµιου
υργία πίνακα
2.6.2 Γραµµ
µές και στήλες
2.6.3 ∆εδοµ ένα
2.6.4 Περιγρ
ράµµατα

2.7 Π
Προσθήκη αυτό
όµατου
σχήµατος

2.7.1 Αυτόµα
ατο σχήµα
2.7.2 Μορφο
οποίηση αυτό-µατου σχήµατος

2.8 Ε
Εκτύπωση εγγράφου

2.8.1 Εκτύπ
πωση

∆εξιότητες
∆
π
που θα εξετα
αστούν
2.1.1.1 Δηµιουργία
Δ
εγγγράφου
2.1.2.1 Πληκτρολόγησ
Π
ση κειµένου σε έγγραφο, όχι
πάνω
π
από 50 λλέξεις
2.1.2.2 Αποκοπή/
Α
αντιγγραφή και επικόλληση κειµέένου
ν µέσα ή ανάάµεσα σε έγγρ
ραφα
2.1.2.3 Εύρεση
Ε
µιας λέέξης/ φράσης και αντικατάσταση
σ
µε µια άάλλη όπως ορίίζεται
2.2.1.1 Δηµιουργία
Δ
κεφ
φαλίδας/ υποσ
σέλιδου
2.2.1.2 Διαγραφή
Δ
κεφααλίδας/ υποσέλ
λιδου
2.2.2.1 Μορφοποίηση
Μ
κεφαλίδας/ υπ
ποσέλιδου όπω
ως
ορίζεται
ο
2.2.3.1 Εισαγωγή
Ε
αριθθµού σελίδας/ ηµεροµηνίας/
η
κειµένου
κ
σε κεφ
φαλίδα/ υποσέέλιδο όπως ορ
ρίζεται
2.3.1.1 Προσθήκη
Π
εσοχχής σε προσδιορισµένες
γραµµές/
γ
παρααγράφους
2.3.1.2 Ρύθµιση
Ρ
περιθω
ωρίων όπως ορίζεται
ο
2.3.1.3 Προσθήκη
Π
κουκκίδων σε συγκ
κεκριµένες
γραµµές
γ
2.3.1.4 Αλλαγή
Α
της µορρφής των κουκ
κίδων
2.3.1.5 Εφαρµογή
Ε
προοαιρετικής παύ
ύλας
2.3.1.6 Αλλαγή
Α
σελιδοπ
ποίησης όπως
ς απαιτείται
2.3.2.1 Χρήση
Χ
ενός υπ
πάρχοντος προ
οτύπου
2.3.2.2 Δηµιουργία/
Δ
τροοποποίηση εν
νός προτύπου
2.4.1.1 Δηµιουργία
Δ
πηγγής δεδοµένω
ων
2.4.1.2 Επεξεργασία
Ε
π
πηγής δεδοµέν
νων
2.4.2.1 Ετοιµασία
Ε
ενόςς εγγράφου για
α συγχώνευση
η
εισάγοντας πεδδία όπως ορίζεεται
2.4.3.1 Συγχώνευση
Σ
εγγγράφου µε πη
ηγή δεδοµένω
ων

Ε
φύλλλου εργασίας, πίνακα, γραφ
φή2.5.1.1 Εισαγωγή
µατος
µ
ή εικόναας όπως ορίζετται
2.5.1.2 Τοποθέτηση
Τ
ανντικειµένου όπ
πως ορίζεται
2.5.2.1 Αλλαγή
Α
µεγέθοους αντικειµένο
ου όπως ορίζεεται
2.6.1.1 Δηµιουργία
Δ
πίννακα όπως ορίζεται
2.6.2.1 Εισαγωγή
Ε
γραµµµής / στήλης σε έναν πίνακκα
όπως
ό
ορίζεται
2.6.2.2 Διαγραφή
Δ
γραµµµής / στήλης σε έναν πίνακκα
όπως
ό
ορίζεται
2.6.3.1 Εισαγωγή
Ε
δεδοοµένων σε κελ
λιά πίνακα
2.6.4.1 Προσθήκη
Π
περριγραµµάτων σε
σ ένα πίνακα
όπως
ό
ορίζεται
2.6.4.2 Αλλαγή
Α
χρώµαατος του περιγρ
ράµµατος
2.7.1.1 Χρήση
Χ
του αυτόόµατου σχήµα
ατος όπως ορίίζεται
2.7.2.1 Αλλαγή
Α
του χρώ
ώµατος γεµίσµ
µατος του αυτό
όµατου
µ
σχήµατοος
2.7.2.2 Αλλαγή
Α
υφής τοου αυτόµατου σχήµατος
2.8.1.1 Εκτύπωση
Ε
όλοου ή ενός τµήµατος του συγκκεκριµένου
κ
εγγράάφου

Vellum Global Educational Se
ervices A.E. – Αναγεννήσ
σεως 46 & Ανναγνωσταρά 13 /
Θεεσσαλονίκη / ΤΚ 54627 – Τηλ.-Fax: 2310501895 –
e-mail: info@vellum
m.org.gr - url: www.cambridge-vellum .org.gr

lntemationalDipploma in

IT Skills
s Standa
ard
Sylllabus Έκδο
οση 1.0 Πισ
στοποιητικό της Vellum
m στην Τεχννολογία τωνν Πληροφορριών
Int.emational Diploma
D
hιΙΙτ Ski.lls Staanda.l'd

Σημείω
ωση
Αυτή η ενότητα εφ
φαρμσγής διιατίθεται μόνο
ο για αξιολογήσεις που χρησιμοποιο
ούν Microsofft, Word 200
00,
Word 2002,Word 2003,
2
Word 2007
2
ή Word
d 2010. Οι εξεεταζόμενοι απ
παντούν 20 εερωτήσεις.

Vellum Global Educational Serrνices Α.Ε. -Α
Αναγεννήσε
εως 46 & Ανα
αγνωσταρά 13/
1
Θεεσσαλονίκη Ι ΤΚ 54627-- Τηλ.-Faχ: 23
310501895-e-mail: info@vellum
m.org.gr - url:: www.cambrridge-νellum. org.gr

Sylllabus Έκδο
οση 1.0 –
Πισ
στοποιητικό
ό της Vellum
m στην Τεχννολογία τωνν Πληροφορριών
Inteernational Diploma
D
In IIT Skills Sttandard
Ενότητα 3: Υπολογιστι
Υ
κά Φύλλα

3.3.3

Αυτή η εφαρµογή έχει σχεδιασ
στεί για να εεπεκτείνει τιςς δεξιότητες για
γ τα υπολοογιστικά φύλλ
λα. Ο υποψή
ήφιος
ρέπει να κατέέχει τις δεξιό
ότητες και τη γνώση που χρειάζεται για να κατανοοήσει και να εκτελεί καθη
ηµεριθα πρ
νές χρ
ρήσεις ενός πακέτου
π
υπο
ολογιστικών φύλλων, για
α να δηµιουργεί ένα υπολλογιστικό φύλ
λλο, να τακτοποιεί τα δ
δεδοµένα και να κάνει απλ
λούς υπολογγισµούς.
Οι υπ
ποψήφιοι πρέέπει να γνωρίίζουν:
• Να
α ανοίγουν, να
ν κλείνουν, να
ν επεξεργάζζονται και να τροποποιού
ύν υπολογισττικά φύλλα
• Να
α εισάγουν, να
ν επεξεργάζονται να ταξιινοµούν δεδο
οµένα και να µορφοποιούύν κελιά και να ταξινοµούνν
δεδ
δοµένα
• Να
α εισάγουν κα
αι να εφαρµό
όζουν απλούςς υπολογιστικούς τύπους
ς Να µορφοπ
ποιούν κελιά
• Να
α αποθηκεύο
ουν και να εκττυπώνουν υπ
πολογιστικά φύλλα
φ
Αντιικείµενα Αξιολόγησης
3.1 Χ
Χρήση υπολογγιστικών
φύλλλων
3.2 Δ
Διαµόρφωση υπολογιστιυ
κού φ
φύλλου

Κριτήρια
α Απόδοσης
ς
3.1.1 Διαχείρ
ριση αρχείων
3.2.1 Γραµµ
µές και στήλες
3.2.2 Κελιά
3.2.3 Κεφαλλίδα και υποσέέλιδο

3.3 Μ
Μετακίνηση δεδοµένων
ανάµ
µεσα σε υπολο
ογιστικά
φύλλλα
3.4 Χ
Χρήση αριθµηττικών και
λογικκών συναρτήσ
σεων

3.2.4 Σελίδα
α
3.3.1 Μετακίίνηση δεδοµέ-νων
3.4.1 Συναρτ
ρτήσεις

∆εξιότητες
∆
π
που θα εξετα
αστούν
3.1.1.1 Δηµιουργία εννός υπολογισττικού φύλλου
3.1.1.2 Μετονοµασία
Μ
εενός υπολογισ
στικού φύλλου
Δ
π
περιγραµµάτων
3.2.1.1 Διαµόρφωση
3.2.2.1 Διαµόρφωση
Δ
ααριθµών (νοµισ
σµατική αξία,
ποσοστια
αία αξία, δεκαδδικά, ηµεροµηνία)
3.2.3.1 Δηµιουργία
Δ
κεφ
φαλίδας/ υποσ
σέλιδου
3.2.3.2 Εισαγωγή
Ε
κειµέένου σε κεφαλ
λίδα/ υποσέλιδ
δο
όπως ορ
ρίζεται
3.2.4.1 Αλλαγή
Α
διαµόρρφωσης σελίδα
ας σε κατακόρυφη/ ορ
ριζόντια
3.2.4.2 Ρύθµιση
Ρ
περιθω
ωρίων όπως ορίζεται
ο
3.3.1.1 Αποκοπή
Α
και επ
πικόλληση περιοχής δεδοµέένων ανάµ
µεσα σε υπολοογιστικά φύλλα

3.5 Δ
Δηµιουργία γρα
αφηµάτων/
διαγρ
ραµµάτων

3.5.1 Διαγρά
άµµατα/ γραφήµατα

3.6 Χ
Χρήση εικόνωνν

3.6.1 Εικόνεες

3.7 Ε
Εκτύπωση υπο
ολογιστικού
φύλλλου
3.8 Χ
Χρήση της βοή
ήθειας

3.7.1 Εκτύπ
πωση

3.4.1.1 Χρήση
Χ
συναρτήήσεων για ανα
αζήτηση
(LOOKUP)
Χ
συναρτήήσεων για υπο
οθετικές ερωτή
ή3.4.1.2 Χρήση
σεις (IF)
3.4.1.3 Χρήση
Χ
συναρτήήσεων για µέτρηση (COUNT
T)
3.4.1.4 Χρήση
Χ
συναρτήήσεων για µέγ
γιστο/ ελάχιστο
ο
(MAX, MIN)
3.4.1.5 Χρήση
Χ
συναρτήήσεων για ηµεεροµηνίες
(DATE)
3.5.1.1 Δηµιουργία
Δ
διαγ
αγράµµατος όπ
πως ορίζεται
3.5.1.2 Αλλαγή
Α
του τύπ
που διαγράµµα
ατος
3.5.1.3 Προσθήκη/
Π
επεεξεργασία/ δια
αγραφή ετικετώ
ών,
τίτλων κα
αι υποµνήµατοος όπως ορίζεται
3.5.1.4 Θέση
Θ
διαγράµµµατος σε αρχείο
3.5.1.5 Αλλαγή
Α
µεγέθοους γραφήµατο
ος
3.5.1.6 Εισαγωγή
Ε
γραφ
φήµατος όπως
ς ορίζεται
3.6.1.1 Εισαγωγή
Ε
εικόννας όπως ορίζζεται
3.6.1.2 Τοποθέτηση
Τ
εικκόνας όπως ορίζεται
ο
3.6.1.3 Αλλαγή
Α
µεγέθοους εικόνας όπ
πως ορίζεται
3.7.1.1 Προσδιορισµός
Π
ς της περιοχής
ς εκτύπωσης

3.8.1 Βοήθεεια

3.8.1.1 Εύρεση
Ε
βοήθειιας σε ένα συγ
γκεκριµένο θέµ
µα

Σηµείω
ωση
Αυτή η εφαρµογή διατίθεται
δ
µόνο για αξιολο
ογήσεις που χρησιµοποιο
χ
ούν Excel 20000, Excel 200
02, Excel 200
03,
Excell 2007, Excell 2010 . Οι εξεεταζόµενοι α
απαντούν 20 ερωτήσεις.
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3.3.4

Ενότητα 4: Βάσεις Δεδο
οµένων

Αυτή η εφαρµογή
ή έχει σχεδια
αστεί για να επεκτείνει τις
τ γνώσεις και
κ δεξιότητεες στις βάσεεις δεδοµένω
ων. Ο
νώση που χρειάζεται για
α να καταλάβ
βει και να εκκτελεί
υποψήφιος πρέπεει να κατέχει τις δεξιότηττες και τη γν
µερινές χρήσ
σεις πακέτων
ν βάσεων δ
δεδοµένων για να δηµιουργεί µια απ
πλή βάση δεδοµένων κα
αι να
καθηµ
δηµιουργεί απλά ερωτήµατα
ε
κα
αι εκθέσεις απ
ρχουσα βάση δεδοµένων..
πό µια υπάρ
ποψήφιοι πρέέπει να γνωρίίζουν:
Οι υπ
• Να
α ανοίγουν κα
αι να κλείνουν µια βάση δ
δεδοµένων
• Να
α δηµιουργού
ύν τη δοµή βά
άσης δεδοµέένων
• Να
α εισάγουν, να
ν επεξεργάζονται, να ανα
αζητούν δεδο
οµένα
• Να
α αποθηκεύο
ουν και να εκττυπώνουν βά
άσεις δεδοµέν
νων
Αντιικείµενα Αξιο
ολόγησης

Κριτήρια
α Απόδοσης
ς

4.1 Φόρτωση υπάρχουσας
υ
βάση
ης δεδοµένων
4.2 Δ
Δηµιουργία βάσ
σης δεδοµένων

4.1.1 Φόρτω
ωση βάσης δε-δοµένων
4.2.1 Κλειδιά
ά

4.3 Τροποποίηση της
τ δοµής
βάσης δεδοµέννων
µιας β

4.3.1 Τροπο
οποίηση της
δοµής

4.4 Δ
Δηµιουργία φορ
ρµών

4.4.1 Δηµιου
υργία
4.4.2 Κουµπ
πιά
4.4.3 Μορφο
οποίηση

4.5 Α
Αναζήτηση βάσ
σης δεδοµένων

4.4.4 Αποθή
ήκευση
4.5.1 Αναζήττηση

4.6 Ταξινόµηση δεδ
δοµένων

4.5.2 Αποθή
ήκευση
4.5.3 Τροπο
οποίηση
4.6.1 Ταξινό
όµηση

4.7 Π
Παρουσίαση δεεδοµένων

4.7.1 Πάνω στην οθόνη

4.7.2 Αναφο
ορά

∆εξιότητες
∆
π
που θα εξετα
αστούν
4.1.1.1 Άνοιγµα
Ά
µιας υπ
πάρχουσας βά
άσης δεδοµένων όπω
ως ορίζεται
4.2.1.1 Ορισµός
Ο
πρωττεύοντος κλειδιιού όπως ορίζεεται
4.2.1.2 Ορισµός
Ο
ευρετηηρίου σε ένα πεδίο
π
4.3.1.1 Τροποποίηση
Τ
ττου πεδίου όπ
πως ορίζεται
4.3.1.2 Προσθήκη
Π
και δδιαγραφή πεδ
δίων όπως ορίζζεται
4.4.1.1 Δηµιουργία
Δ
µιαας απλής φόρµ
µας χρησιµοποιώντας
ς τον Οδηγό τω
ων Φορµών
4.4.2.1 Κουµπιά
Κ
προσττίθενται στη φόρµα χρησιµο
οποιώντας
ς τον Οδηγό τω
ων Φορµών
4.4.3.1 Ρύθµιση
Ρ
των π
παραµέτρων τη
ης φόρµας (φό
όντο, χρώµα, τίτλος)
4.4.4.1 Αποθήκευση
Α
φό
φόρµας

4.5.1.1 Δηµιουργία
Δ
απλ
πλού ερωτήµαττος επιλογής
χρησιµοπ
ποιώντας συγκκεκριµένα κριτήρια
4.5.2.1 Αποθήκευση
Α
ερρωτήµατος
4.5.3.1 Τροποποίηση
Τ
εενός ερωτήµαττος
4.6.1.1 Ταξινόµηση
Τ
δεδδοµένων βάση
η συγκεκριµένων πεδίων
4.7.1.1 Παρουσίαση
Π
συυγκεκριµένων δεδοµένων
στην οθό
όνη
4.7.1.2 Εκτύπωση
Ε
συγγκεκριµένων δεεδοµένων
4.7.2.1 Δηµιουργία
Δ
ανααφοράς
4.7.2.2 Ρύθµιση
Ρ
των π
παραµέτρων τη
ης αναφοράς
4.7.2.3 Αποθήκευση
Α
ανναφοράς

Σηµείω
ωση
Αυτή η εφαρµογή
ή διατίθεται µόνο
µ
για αξιιολογήσεις που
π
χρησιµοποιούν Micrrosoft Acces
ss 2000, Acccess
03, Access 20
007 ή Accesss 2010. Οι εξεεταζόµενοι απαντούν 20 εερωτήσεις.
2002, Access 200
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3.3.5

Ενότητα 5: Υπηρεσίες Δ
Διαδικτύου

Αυτή η εφαρµογή έχει σχεδιασ
στεί για να εεπεκτείνει τις γνώσεις καιι δεξιότητες σ
στις Υπηρεσ
σίες Διαδικτύο
ου. Ο
ρέπει να κατα
ανοεί τι σηµα
αίνει υπηρεσ
σίες διαδικτύο
ου και να γνω
ωρίζει τις αρ
ρχές που διέπουν
υποψήφιος θα πρ
πόκτηση πλη
ηροφοριών από υπηρεσίεες ηλεκτρονικ
κής πληροφό
όρησης.
την απ

Vellum Global Educational Se
ervices A.E. – Αναγεννήσ
σεως 46 & Ανναγνωσταρά 13 /
Θεεσσαλονίκη / ΤΚ 54627 – Τηλ.-Fax: 2310501895 –
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Sylllabus Έκδο
οση 1.0 –
Πισ
στοποιητικό
ό της Vellum
m στην Τεχννολογία τωνν Πληροφορριών
Inteernational Diploma
D
In IIT Skills Sttandard
Ο υπο
οψήφιος πρέέπει να γνωρίίζει:
• Να
α πλοηγείται µε ένα φυλλο
οµετρητή, να
α αλλάζει τις ρυθµίσεις εµφάνισης και
• Να
α χρησιµοποιεί µια µηχανή αναζήτηση
ης, να εκτυπώ
ώνει µια ιστοσ
σελίδα και
• Να
α ανοίγει, να προωθεί,
π
να διαγράφει, ννα στέλνει και να απαντάεει σε µηνύµαττα και
• Να
α δηµιουργεί φακέλους για
α τα µηνύµαττα
Αντιικείµενα Αξιο
ολόγησης
5.1 Χ
Χρήση φυλλοµεετρητών

Κριτήρια
α Απόδοσης
ς
5.1.1 Εκτός σύνδεσης
5.1.2 Εύρεσ
ση κειµένου

5.2 Π
Πρόσβαση σε διευθύνσεις
δ
του δ
διαδικτύου
5.3 Χ
Χρήση µηχανήςς αναζήτησης
5.4 Χ
Χρήση των αγα
απηµένων

5.2.1 Συλλογγή δεδοµένων
ν
από µια ιστο
οσελίδα
5.3.1 Αναζήττηση

5.5 Χ
Χρήση του ηλεεκτρονικού
ταχυδ
δροµείου

5.5.1 Μηνύµ
µατα

5.4.1 Αγαπη
ηµένα

5.5.2 Κείµεννο

5.5.3 Υπογρ
ραφή
5.6 Δ
Διαχείριση του βιβλίου
διευθ
θύνσεων

5.5.4 Εµφάννιση
5.6.1 Διευθύ
ύνσεις

5.6.2 Επαφέές

Σηµείω
ωση

∆εξιότητες
∆
π
που θα εξετα
αστούν
5.1.1.1 Δηµιουργία
Δ
τωνν σελίδων να είναι διαθέσιµεες
εκτός σύνδεσης
5.1.2.1 Εύρεση
Ε
αντικει µένων σε µια σελίδα χρησιµοποιών
ντας την αναζήήτηση
5.2.1.1 Κατέβασµα
Κ
δεδδοµένων από µια ιστοσελίδα
α
5.2.1.2 Αποθήκευση
Α
δδεδοµένων που
υ έχουν κατέβεει
5.3.1.1 Χρήση
Χ
λογικώνν χειριστών για
α το φιλτράρισµα της αναζήτησης
α
5.4.1.1 Φόρτωση
Φ
ιστοσ
σελίδων χρησιιµοποιώντας τα
Αγαπηµέένα
5.4.1.2 Προσθήκη
Π
της τρέχουσας ισττοσελίδας στα
Αγαπηµέένα
5.4.1.3 Πληκτρολόγησ
Π
ση της διεύθυνσ
σης ιστοσελίδα
ας
στα Αγαπ
πηµένα
5.5.1.1 Απάντηση
Α
σε µµια οµάδα ταχυ
υδροµείου
5.5.1.2 Επισύναψη
Ε
αρχ
ρχείου σε ένα µήνυµα
µ
5.5.2.1 Αντιγραφή/
Α
επι κόλληση κειµέένου ανάµεσα
στα µηνύ
ύµατα
5.5.2.2 Αντιγραφή/
Α
επι κόλληση κειµέένου από άλλη
η
εφαρµογ
γή στο µήνυµαα
5.5.3.1 Ρύθµιση
Ρ
της αυυτόµατης υπογ
γραφής
5.5.4.1 Τροποποίηση
Τ
ττης εµφάνισης
ς της γραµµής
κατάστασ
σης του ηλεκτρρονικού ταχυδ
δροµείου
5.6.1.1 Εντοπισµός
Ε
διεεύθυνσης µέσα
α στο βιβλίο
διευθύνσ
σεων
5.6.1.2 Προσθήκη
Π
µιαςς νέας διεύθυν
νσης µέσα στο
βιβλίο διεευθύνσεων
5.6.1.3 Αλλαγή
Α
µιας υπ
πάρχουσας διεεύθυνσης
5.6.1.4 Διαγραφή
Δ
µιας υπάρχουσας διεύθυνσης
5.6.2.1 Δηµιουργία
Δ
οµάάδων επαφών
ν
5.6.2.2 Μετακίνηση
Μ
διεευθύνσεων αν
νάµεσα σε οµάδες

Οι εξεεταζόµενοι απ
παντούν 20 ερ
ρωτήσεις.
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3.3.6

Π
εις
Ενότητα 6: Παρουσιάσε

Αυτή η εφαρµογή
ή έχει σχεδια
αστεί για να επεκτείνει τις γνώσεις και
κ δεξιότητεες χρήσης λο
ογισµικού πα
αρουψήφιος θα πρ
ρέπει να κατέέχει τις δεξιότητες και τη γνώση που απαιτούνται για να καταλάβει
σιάσεων. Ο υποψ
α εκτελεί κα
αθηµερινές χρήσεις
χ
ενόςς πακέτου παρουσιάσεω
π
ων, για να εµ
µφανίσει τις πληροφορίεες σε
και να
παρου
υσίαση ηλεκττρονικής µορ
ρφής και σε χχαρτί.
Οι υποψήφιοι θα πρέπει
π
να ξέρ
ρουν πως:
• Να
α ξεκινούν κα
αι να κλείνουν
ν την εφαρµο
ογή
• Να
α προσαρµόζζουν βασικές
ς ρυθµίσεις
• Να
α ανοίγουν κα
αι να τροποπ
ποιούν τις υπά
άρχουσες πα
αρουσιάσεις
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• Να προβάλουν µία παρουσίαση
• Να χρησιµοποιούν τον ορθογραφικό έλεγχο και τη βοήθεια
• Να αποθηκεύουν, να εκτυπώνουν και να παραδίδουν µια παρουσίαση
Κριτήρια Απόδοσης

∆εξιότητες που θα εξεταστούν

6.1 Χρήση παρουσιάσεων

Αντικείµενα Αξιολόγησης

6.1.1 Δηµιουργία / άνοιγµα
µιας παρουσίασης
6.1.2 Τροποποίηση

6.2 Τροποποίηση της διάταξης
των διαφανειών

6.2.1 Πλαίσια κειµένου

6.3 Χρήση αντικειµένων

6.3.1 Αντικείµενα

6.1.1.1 Δηµιουργία µιας νέας παρουσίασης
6.1.2.1 Προσθήκη µιας διαφάνειας µε συγκεκριµένη
διαµόρφωση
6.1.2.2 Προσθήκη κειµένου σε ένα πλαίσιο κειµένου/
τίτλο/ υπότιτλο
6.1.2.3 Αντιγραφή, µετακίνηση, διαγραφή διαφάνειας µέσα /ανάµεσα σε παρουσιάσεις
6.2.1.1 Προσθήκη οπτικών εφέ, π.χ. σκιά
6.2.1.2 Τοποθέτηση χρώµατος φόντου στο πλαίσιο
κειµένου όπως ορίζεται
6.3.1.1 Εισαγωγή αντικειµένου όπως ορίζεται
6.3.1.2 Τοποθέτηση αντικειµένου σε µια διαφάνεια
6.3.1.3 Αντιγραφή, µετακίνηση, διαγραφή αντικειµένου
6.3.1.4 Αλλαγή µεγέθους αντικειµένου
6.3.1.5 Αντιγραφή αντικειµένου στο υπόδειγµα διαφανειών και τοποθέτηση όπως ορίζεται
6.3.2.1 Προσθήκη εφέ περιγράµµατος όπως ορίζεται

6.4 Δηµιουργία κίνησης

6.5 Προετοιµασία µιας παρουσίασης για διανοµή

6.3.2 Περιγράµµατα
6.4.1 Ρύθµιση των έτοιµων
εφέ κίνησης
6.4.2 Εναλλαγή διαφανειών
6.5.1 Σηµειώσεις
6.5.2 Απόκρυψη διαφανειών

6.4.1.1 Κινούµενη επικεφαλίδα, κείµενο, κτλ. όπως
ορίζεται
6.4.2.1 Προσθήκη εφέ εναλλαγής διαφανειών όπως
ορίζεται
6.5.1.1 Προσθήκη σηµειώσεων οµιλητή όπως ορίζεται
6.5.2.1 Απόκρυψη διαφανειών όπως ορίζεται

Σηµείωση
Αυτή η εφαρµογή διατίθεται µόνο για αξιολογήσεις που χρησιµοποιούν Microsoft PowerPoint
2000, Power- Point 2002, PowerPoint 2003, PowerPoint 2007 ή PowerPoint 2010. Οι εξεταζόµενοι απαντούν 20 ερωτήσεις.
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