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ΜΑΘΗΜΑ 3 (1/6)

Ο πιο εύκολος και ίσως αποδοτικός τρόπος για να δώσετε μία όμορφη και προπαντός

ευκρινή και ευανάγνωστη μορφή στις διαφάνειες της παρουσίασης σας είναι με τα

έτοιμα θέματα που προσφέρει το Powerpoint.

ΈΝΑ ΘΕΜΑ ΕΊΝΑΙ Ο ΣΥΝΔΥΑΣΜΟΣ ΦΟΝΤΟΥ, ΧΡΩΜΑΤΩΝ, ΓΡΑΜΜΑΤΟΣΕΙΡΩΝ ΚΑΙ ΕΦΕ

ΕΜΦΑΝΙΣΗΣ ΣΧΗΜΑΤΩΝ ΠΟΥ ΕΦΑΡΜΟΖΟΝΤΑΙ ΣΥΝΟΛΙΚΑ ΣΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΣΑΣ.

Αφού εφαρμόσετε ένα θέμα μπορείτε μετά να τροποποιήσετε τις επιμέρους παραμέτρους

εμφάνισης της παρουσίασης σας.

1. Ανοίξτε την εφαρμογή Microsoft Powerpoint

2. Πατήστε το κουμπί του Office και στο αναδυόμενο μενού πατήστε αριστερό

κλικ στην εντολή μενού . Βρείτε την παρουσίαση που είχατε αποθηκεύσει

στο προηγούμενο μάθημα και ανοίξτε την.

3. Στην κορδέλα εργαλειοθηκών πατήστε αριστερό κλικ πάνω στην καρτέλα

Εφαρμογή Θεμάτων και μορφοποίηση διαφανειών
ΜΑΘΗΜΑ 3 (2/6)

1. Πατήστε στο κουμπί Διάταξη σελίδαςΔιάταξη σελίδας και επιλέξτε Προβολή στηνΠροβολή στην

οθόνη (16:9)οθόνη (16:9)

2. Με το κουμπί Διάταξη σελίδαςΔιάταξη σελίδας επαναφέρατε την προβολή σε

Προβολή στην οθόνη (4:3)Προβολή στην οθόνη (4:3)

3. Με το κουμπί Προσανατολισμός διαφάνειαςΠροσανατολισμός διαφάνειας ορίστε τον

προσανατολισμό σε Κάθετο.Κάθετο.

4. Αναιρέστε την προηγούμενη εντολή με τον συνδυασμό πλήκτρων

Με αυτές τις εντολές μπορείτε να καθορίσετε την διάταξη των διαφανειών
σας ανάλογα με τις δυνατότητες της οθόνη ή του προβολέα που θα

χρησιμοποιήσετε για την προβολή της παρουσίασης σας.
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1. Στην ομάδα πατήστε το κάτω δεξιά βελάκι

για να εμφανιστούν όλα τα διαθέσιμα θέματα

2. Μετακινώντας τον δείκτη του ποντικιού πάνω από τα

θέματα και χωρίς να πατήσετε αριστερό κλικ θα δείτε μία

προεπισκόπηση των διαφανειών σας. Επιλέξτε όποιο από τα

ενσωματωμένα θέματα σας αρέσει καλύτερα και πατήστε

αριστερό κλικ για να το εφαρμόσετε στην παρουσίαση σας.

3. Πατήστε πάνω στο κουμπί και μετακινήστε τον

δείκτη πάνω στους διαθέσιμους χρωματικούς συνδυασμούς.

Αλλάξτε τον χρωματικό συνδυασμό στο και

παρατηρήστε τις αλλαγές
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1. Όμοια, πατήστε πάνω στο κουμπί και δείτε

την εμφάνιση των διαφανειών σας μετακινώντας τον δείκτη

πάνω από τους διαθέσιμους συνδυασμούς

γραμματοσειρών. Επιλέξτε π.χ. τον συνδυασμό

2. Πατήστε δύο φορές τον συνδυασμό πλήκτρων

για να αναιρέσετε τις δύο προηγούμενες εντολές

3. Εφαρμόστε όποιον συνδυασμό χρωμάτων και

γραμματοσειρών επιθυμείτε

Εφαρμογή Θεμάτων και μορφοποίηση διαφανειών
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1. Στην ομάδα πατήστε το κουμπί Στυλ Φόντου οπότε εμφανίζονται τα

διαθέσιμα ενσωματωμένα στυλ φόντου. Περάστε τον δείκτη του ποντικιού επάνω

από τα στυλ για να δείτε πως αλλάζει η εμφάνιση των διαφανειών σας

2. Στην ομάδα πατήστε το κουμπί Στυλ ΦόντουΜορφοποίηση φόντου ,

οπότε ανοίγει ένα παράθυρο όπου μπορείτε να τροποποιήσετε το φόντο μίας ή

όλων των διαφανειών της παρουσίασης σας (Μπορείτε να επιτύχετε ακριβώς το

ίδιο αποτέλεσμα και πατώντας πάνω στη διαφάνεια

3. Εφαρμόστε , π.χ. ή διαλέξτε όποιο θέλετε από την

παλέτα.

4. Εφαρμόστε και πειραματιστείτε με τις

άλλες επιλογές (τύπος, κατεύθυνση, γωνία κλπ.)
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1. Εφαρμόστε

2. Εφαρμόστε και

επιλέξτε μία εικόνα από τον σκληρό δίσκο

3. Εφαρμόστε διαφάνεια στο 75% και πειραματιστείτε με τις

υπόλοιπες επιλογές (μετατοπίσεις, στοίχιση, τύπος ειδώλου

κλπ.)

4. Πατήστε το κουμπί για να εφαρμοστεί το

φόντο σε όλες τις διαφάνειες

Εφαρμογή Θεμάτων και μορφοποίηση διαφανειών
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ΜΑΘΗΜΑ 4 (1/5)
Εισαγωγή και μορφοποίηση περιεχομένου στις διαφάνειες:

κείμενο και εικόνες

1. Ανοίξτε την εφαρμογή Microsoft Powerpoint 2007

2. Πατήστε πάνω στο κουμπί του Office και στο μενού που ανοίγει  πατήστε

πάνω στην επιλογή

3. Βρείτε την παρουσίαση σας που αποθηκεύσατε στο προηγούμενο μάθημα και

ανοίξτε την

4. Στη 1 πατήστε πάνω στο πλαίσιο κειμένου και επιλέξτε το κείμενο του

τίτλου της παρουσίασης σας

5. Για να αλλάξετε την εμφάνιση του κειμένου σας, επιπλέον του θέματος που έχετε

εφαρμόσει, χρησιμοποιήστε τα κουμπιά της ομάδας στην

καρτέλα.

6. Εναλλακτικά, και έχοντας πάντα επιλεγμένο το κείμενο που θέλετε να

μορφοποιήσετε πατήστε δεξί κλικ πάνω στο κείμενο και χρησιμοποιήστε τα κουμπιά

εντολών της εργαλειοθήκης που εμφανίζεται πάνω ή κάτω από το μενού.

ΜΑΘΗΜΑ 4 (2/5)
Εισαγωγή και μορφοποίηση περιεχομένου στις διαφάνειες:

κείμενο και εικόνες

1. Έχοντας πάντα επιλεγμένο το κείμενο που θέλετε να μορφοποιήσετε πατήστε πάνω στην

καρτέλα και στην ομάδα πατήστε πάνω στο κουμπί

και περάστε τον δείκτη του ποντικιού πάνω από τα διαθέσιμα στυλ για να δείτε πως

αλλάζει το κείμενο. Επιλέξτε ένα από τα στυλ που σας αρέσει.

Παρατηρείστε ότι τα Στυλ WordArt είναι χωρισμένα σε δύο ομάδες, σε αυτά που εφαρμόζονται στο
επιλεγμένο κείμενο και σε αυτά που εφαρμόζονται σε όλο το κείμενο του σχήματος

2. Ακριβώς δίπλα στην ομάδα υπάρχουν τρία κουμπιά εντολών

. Πατήστε πάνω τους και πειραματιστείτε

με την εμφάνιση του τίτλου σας.

3. Όμοια, μπορείτε να μορφοποιήσετε και τον υπότιτλο σας

Θυμηθείτε ότι σκοπός σας δεν είναι μόνο η δημιουργία καλαίσθητων , αλλά προπαντός ευκρινών
διαφανειών, γι’ αυτό προτείνεται να μην το παρακάνετε με τα εφέ μορφοποίησης WordArt.

Συνίσταται να τα χρησιμοποιείτε σε τίτλους και κεφαλίδες και γενικά σε στοιχεία  της
παρουσίασης σας που θέλετε να δοθεί μεγαλύτερη έμφαση.

ΜΑΘΗΜΑ 4 (3/5)
Εισαγωγή και μορφοποίηση περιεχομένου στις διαφάνειες:

κείμενο και εικόνες

1. Στο αριστερό παράθυρο προεπισκόπησης των διαφανειών επιλέξτε τη διαφάνεια5 (πρέπει να

έχει διάταξη δύο περιεχομένων)

2. Στο δεξί πλαίσιο αντικειμένου πατήστε πάνω στο κουμπί . Στο

παράθυρο που ανοίγει βρείτε και επιλέξτε μία εικόνα από το σκληρό δίσκο του υπολογιστή σας

3. Παρατηρήστε ότι η εικόνα που εμφανίστηκε είναι ένα αντικείμενο που μπορείτε να το

τοποθετήσετε σε οποιαδήποτε θέση στη διαφάνεια, καθώς και να αυξομειώσετε το μέγεθος τη

με τη χρήση των στο περίγραμμα της

4. Αν θέλετε να αλλάξετε τη συγκεκριμένη εικόνα μπορείτε να πατήσετε

και να επιλέξετε μία άλλη από τον υπολογιστή σας.

5. Πατήστε μία φορά πάνω στην εικόνα και μετά πατήστε στην καρτέλα

. Όμοια, όπως προηγουμένως με το κείμενο, στην ομάδα είναι

διαθέσιμα εργαλεία που σας επιτρέπουν να τροποποιήσετε την εμφάνιση της εύκολα, γρήγορα

και αποδοτικά. Πειραματιστείτε.

ΜΑΘΗΜΑ 4 (4/5)
Εισαγωγή και μορφοποίηση περιεχομένου στις διαφάνειες:

κείμενο και εικόνες

1. Στη διαφάνεια5 πατήστε πάνω στην Καρτέλα και μετά στην ομάδα

πάνω στο κουμπί .

2. Στο δεξί βοηθητικό παράθυρο που άνοιξε εισάγετε μία ή περισσότερες λέξεις

κλειδιά στο πλαίσιο αναζήτησης (π.χ. smiley) πατήστε στο κουμπί μετάβαση και

μετά πατήστε πάνω σε όποια εικόνα clipart θέλετε για να

εισαχθεί στη διαφάνεια σας.

3. Πάντοτε στην καρτέλα στην ομάδα πατήστε πάνω

στο κουμπί και εισάγετε ένα ή περισσότερα από τα ενσωματωμένα

σχήματα που προσφέρονται.

Παρατηρήστε ότι πολλά από αυτά τα σχήματα είναι παραμετροποιήσιμα με τη

χρήση των κίτρινων χερουλιών στο περίγραμμα τους και φυσικά μπορείτε
να τους προσδώσετε ότι εμφάνιση θέλετε με τη χρήση των κουμπιών

μορφοποίησης στην καρτέλα .

ΜΑΘΗΜΑ 4 (5/5)
Εισαγωγή και μορφοποίηση περιεχομένου στις διαφάνειες:

κείμενο και εικόνες

1. Ένας άλλος εύκολος και γρήγορος τρόπος για να προσθέσετε μία εικόνα στην παρουσίαση

σας είναι με απευθείας αντιγραφή – επικόλληση από ένα άλλο πρόγραμμα, π.χ. από έναν

περιηγητή ιστού. Ανοίξτε όποιο πρόγραμμα περιήγησης ιστού επιθυμείτε και βρείτε μία όμορφη

εικόνα και αντιγράψτε την

2. Έχοντας πάντα ενεργή τη διαφάνεια5 πατήστε ή τον συνδυασμό

πλήκτρων ή από την καρτέλα το κουμπί

3. Παρατηρείστε ότι ανάλογα και με τις εικόνες που έχετε τοποθετήσει στη διαφάνεια5, η μία

επικαλύπτει την άλλη. Επιλέγοντας μία από τις δύο εικόνες, πατήστε πάνω στην καρτέλα

και αναδιατάξτε τις εικόνες με τη χρήση των κουμπιών

ή στην ομάδα ή απλούστερα με

ή

Μπορείτε έτσι να τακτοποιήσετε όλα τα πολυμεσικά αντικείμενα που εισάγετε στις διαφάνειες σας


