Κασωτάκης Αγαθάγγελος
Χρήση του Microsoft powerpoint για την προβολή φωτογραφικού υλικού
Φύλλο Εργασίας
Μπορείτε να παρουσιάσετε με τον βιντεοπροβολέα τις φωτογραφίες που έχετε
αποθηκεύσει στο φάκελο Μακεδονικός Αγώνας χρησιμοποιώντας Microsoft powerpoint.
Για αυτό το σκοπό:
Α. Εκκινήστε το Microsoft powerpoint από το αντίστοιχο εικονίδιο της επιφάνειας
εργασίας με το όνομα Microsoft powerpoint. Κάντε κλικ στα εικονίδια του μενού, αρχείο,
επεξεργασία, προβολή, προσθήκη, βοήθεια και εξερευνήστε τις δυνατότητες που σας
παρέχει (εικ.1).

εικ.1
Β. Κάντε κλικ στην πάνω θέση και βάλτε ένα τίτλο για τη παρουσίασή σας π.χ.
«Αγωνιστές του Μακεδονικού Αγώνα». Στη κάτω θέση βάλτε τα ονόματα των μαθητών
της ομάδας σας. Τώρα η διαφάνειά σας θα πρέπει να έχει μια μορφή όπως στην εικ.2.

εικ.3
εικ.2
Γ. Για να εισαγάγετε μια νέα κενή διαφάνεια, στη γραμμή εργαλείων Μορφοποίηση,
κάντε κλικ στο κουμπί Νέα διαφάνεια (εικ.3).
Δ. Στη θέση «κάντε κλικ για τίτλο» γράψτε το όνομα του αγωνιστή του οποίου την
φωτογραφία θα προσθέσετε στη συνέχεια. Π.χ. Τσόντος Βάρδας
Ε. Προσθήκη εικόνας από αρχείο.
D
Στην περιοχή Εισαγωγή εικόνας από, κάντε κλικ στο κουμπί Αρχείο/Δίσκος.
εικ. 4
D
Εντοπίστε το φάκελο που περιέχει την εικόνα, την οποία θέλετε να
προσθέσετε, κάντε κλικ στο αρχείο εικόνας και στη συνέχεια κάντε κλικ στο κουμπί
Εισαγωγή.
D
Χρησιμοποιώντας τις γωνιακές τελείες που έχει μια ενεργοποιημένη εικόνα
αυξομειώστε το μέγεθός της ώστε να προσαρμοστεί στο διαθέσιμο χώρο χωρίς να
παραμορφωθεί εικ. 5

εικ. 4
εικ. 5
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Στ. Έχοντας ενεργοποιημένη την εικόνα μπορούμε να προσθέσουμε κάποιο εφέ
κίνησης. Από την καρτέλα Συνδυασμοί κίνησης επιλέγουμε κάποιο εφέ π.χ. Βαθμιαία
εμφάνιση
Η. Αφού ολοκληρώσετε και η διαφάνειά σας έχει πάρει μια μορφή όπως στην εικόνα 7
επαναλάβετε τα βήματα Γ, Δ, Ε και Στ για όσες φωτογραφίες χρειαστεί.

εικ.7

εικ.6

Θ. Όταν είστε ευχαριστημένοι με το αποτέλεσμα αποθηκεύστε το αρχείο στο φάκελο
«Μακεδονικός Αγώνας» της επιφάνειας εργασίας ακολουθώντας τις επιλογές
ΑρχείοÎαποθήκευση ως… (εικ. 8 & εικ. 9). Στη συνέχεια εκτυπώστε τη δουλειά σας
ακολουθώντας τις επιλογές ΑρχείοÎΕκτύπωσηÎΟΚ (εικ. 10).

εικ. 8

εικ. 9

εικ. 10

