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5 Δραστηριότητα

Ντόντης Δημήτρης ΠΕ70

Εκμάθηση PowerPoint - Συγκοινωνίες

1. Πηγαίνετε Έναρξη-Προγράμματα-Microsoft Office-Microsoft Office PowerPoint2003
και ανοίξτε το πρόγραμμα.
2. Εμφανίζεται η πρώτη διαφάνεια.

3. Κάντε κλικ στο πρώτο πλαίσιο και γράψτε τον τίτλο «Ελληνικό συγκοινωνιακό

δίκτυο». Μορφοποιήστε τον τίτλο σε όποια γραμματοσειρά, μέγεθος και χρώμα
κρίνετε εσείς απαραίτητο και στοιχίστε τον στο κέντρο. Κάντε δεξί κλικ στο δεύτερο
πλαίσιο και διαγράψτε το.

4. Κάντε κλικ στη σχεδίαση και από τη δεξιά στήλη επιλέξτε το φόντο της διαφάνειας
που σας αρέσει. Προσέξτε την επιλογή «εφαρμογή σε όλες ή σε επιλεγμένες
διαφάνειες».

5. Αφού έχετε μορφοποιήσει την πρώτη

διαφάνεια αποθηκεύστε την. Από το μενού
πάτε Αρχείο, Αποθήκευση ως… και στο
νέο παράθυρο που ανοίγει κάντε κλικ στην
επιφάνεια εργασίας και δώστε το όνομα
«Ελληνικό συγκοινωνιακό δίκτυο». Δεν
ξεχνάμε να αποθηκεύουμε ανά τακτά
χρονικά διαστήματα τις εργασίες μας στον υπολογιστή.

6. Από το μενού πηγαίνετε εισαγωγή-νέα διαφάνεια ή κλικ στη νέα διαφάνεια και

από τη δεξιά στήλη «Διατάξεις αντικειμένου» επιλέξτε Τίτλος και 2 Αντικείμενα.
Έχετε υπόψη πως πάντα υπάρχει η δυνατότητα να αλλάξουμε το φόντο της
διαφάνειας επιλέγοντας το εικονίδιο σχεδίαση.

7. Δώστε τον τίτλο «Οδικό δίκτυο» στη δεύτερη διαφάνεια και μορφοποιήστε τον
όπως εσείς θέλετε. Αποθηκεύστε και κάντε ελαχιστοποίηση του αρχείου σας.

8. Κάντε δεξί κλικ στην επιφάνεια εργασίας, πηγαίνετε στη Δημιουργία-Φάκελος,

δημιουργήστε ένα φάκελο και ονομάστε τον «οι εικόνες μου». Ανοίξτε το
φυλλομετρητή Mozila Firefox και πηγαίνετε στη κεντρική σελίδα της Google.
Κάντε αναζήτηση εικόνων με τη φράση «οδικό δίκτυο».

9. Κάντε κλικ στην εικόνα που σας αρέσει και στη συνέχεια πάλι κλικ στην Προβολή
εικόνας πλήρους μεγέθους. Στο νέο παράθυρο κάντε δεξί κλικ πάνω στην εικόνα
και στο πλαίσιο που θα εμφανιστεί κάντε κλικ στη φράση αποθήκευση εικόνας
ως… Αποθηκεύστε την εικόνα στο φάκελο «οι εικόνες μου», τον οποίο
δημιουργήσαμε πριν, και δώστε ένα όνομα στο αρχείο αν θέλετε. Επαναλάβετε την
ίδια διαδικασία και αποθηκεύστε κι άλλη μια εικόνα.

10. Κάντε κλικ στο αρχείο του PowerPoint το οποίο βρίσκεται στο κάτω μέρος της

οθόνης και στη συνέχεια κλικ στην εισαγωγή εικόνας. Στο νέο παράθυρο που θα
ανοίξει, βρείτε το φάκελο «οι εικόνες μου», επιλέξτε την πρώτη εικόνα κάνοντας
κλικ και πάλι κλικ στην εισαγωγή. Η εικό να σας τώρα έχει εμφανιστεί στο πρώτο
πλαίσιο και μπορείτε να της δώσετε το μέγεθος που επιθυμείτε.

11. Επαναλάβετε τα ίδια βήματα για την εισαγωγή και της δεύτερης εικόνας στο
δεύτερο πλαίσιο. Στη συνέχεια κάντε εισαγωγή και μιας τρίτης διαφάνειας όμοια με
τη δεύτερη, δώστε της τον τίτλο «Σιδηροδρομικό δίκτυο» και κάντε εισαγωγή δύο
σχετικών εικόνων.
12. Τώρα έχετε δημιουργήσει μια σειρά από
διαφάνειες. Μπορείτε, αν θέλετε, από το μενού
προβολή παρουσίασης και τρόπο εναλλαγής
διαφάνειας να ρυθμίσετε την προβολή των
διαφανειών σας σαν παρουσίαση. Δεξιά ανοίξει ένα
παράθυρο που σας δίνει όλες τις επιλογές για την
εναλλαγή των διαφανειών.

