
Τεχνικές οι οποίες βοηθούν τους μαθητές στις εργασίες τους 

Στιγμιότυπο της τρέχουσας οθόνης του υπολογιστή 

Όταν για οποιονδήποτε λόγο θέλουμε να αντιγράψουμε σε ένα 

έγγραφο αυτό που απεικονίζεται στην οθόνη μπορούμε να 

χρησιμοποιήσουμε το πλήκτρο Print Screen (κάποιες φορές το 

βλέπουμε ως: Prt Scn, Print Scr, Prt Sc) 

 

Το περιεχόμενο της οθόνης αντιγράφεται στο πρόχειρο και κατόπιν 

μπορούμε να ανοίξουμε ένα έγγραφο για παράδειγμα κειμενογράφου 

(Microsoft Word, Libre Office Writer κ.α.), ζωγραφικής, παρουσιάσεων 

κτλ. και να κάνουμε Επικόλληση. 

 

Ή 

Επικόλληση (Πλήκτρα Ctrl + V) 

Κρατάμε πατημένο το Ctrl και πατάμε μια φορά το V. 

Και η απεικόνιση της οθόνης μας επικολλάται στο έγγραφο 

Σημείωση: Αν για παράδειγμα το στιγμιότυπο έχει εισαχθεί στη ζωγραφική 

μπορούμε να γράψουμε ή να σχεδιάσουμε πάνω στην εικόνα του στιγμιότυπου 

οθόνης. 



Στιγμιότυπο με εργαλείο το Snipping tool για λειτουργικό Σύστημα 

Windows 

1. Επιλέγουμε το κουμπί Έναρξης (Start) και πληκτρολογούμε snipping 
tool και το επιλέγουμε. 

2. Επιλέγουμε τη μορφή του σχήματος του αποκόμματος 
(στιγμιότυπου) που θέλουμε από το Mode ( ή για παλαιότερες 
εκδόσεις των το βέλος δίπλα από το New) και επιλέγουμε Free-
form, Rectangular, Window, ή Full-screen Snip. 

 
3. Επιλέγουμε το κουμπί New. 

4. Χρησιμοποιούμε τα κουμπιά Save ή Copy στο πάνω μέρος ώστε να 
αποθηκεύσουμε στον υπολογιστή μας ή να αντιγράψουμε το 
στιγμιότυπο στο πρόχειρο. 

Η εφαρμογή έχει αναβαθμιστεί στην καινούργια Snip & Sketch 

 

[Πηγή: https://support.microsoft.com/en-us/help/4027213/windows-10-open-
snipping-tool-and-take-a-screenshot] 

 

 

 

https://support.microsoft.com/en-us/help/4027213/windows-10-open-snipping-tool-and-take-a-screenshot
https://support.microsoft.com/en-us/help/4027213/windows-10-open-snipping-tool-and-take-a-screenshot


Στιγμιότυπο για Λειτουργικό Σύστημα για συσκευές tablet/ 

smartphones android 

• Μπορείτε να καταγράψετε ένα στιγμιότυπο οθόνης πατώντας και 
κρατώντας ταυτόχρονα τα πλήκτρα Ενεργοποίησης (Power) και της 
Μείωσης της Έντασης Ήχου (Volume Down). 

 

• Εάν το tablet σας διαθέτει ένα κουμπί Home μπροστά, μπορείτε 
επίσης να πατήσετε και να κρατήσετε πατημένα τα πλήκτρα Power 
και Home ταυτόχρονα για να τραβήξετε ένα στιγμιότυπο οθόνης. 

• Όταν τραβάτε ένα στιγμιότυπο οθόνης, θα αποθηκευτεί αυτόματα 
στη Συλλογή (Gallery). 

• Κατόπιν μπορείτε να την αποστείλετε με όποιον τρόπο επιθυμείτε 
(email, μέσο κοινωνικής δικτύωσης κτλ.). 

[Πηγή: https://www.samsung.com/us/support/answer/ANS00050693/] 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.samsung.com/us/support/answer/ANS00050693/


Στιγμιότυπο για Λειτουργικό Σύστημα για συσκευές iPhone 

• Επειδή τα iPhone με Face ID δεν διαθέτουν κουμπί Home, θα 

πρέπει να χρησιμοποιήσετε το κουμπί Side για να τραβήξετε ένα 

screenshot. 

 
• Ανοίξτε την εφαρμογή ή την οθόνη που θέλετε να καταγράψετε. 

• Ρυθμίστε τα πάντα ακριβώς όπως θέλετε για τη λήψη. 

• Πατήστε και κρατήστε πατημένο το κουμπί Side στη δεξιά πλευρά 

του iPhone με Face ID. 

• Κάντε κλικ στο πλήκτρο αύξησης της έντασης ήχου (Volume Up ) 

ακριβώς την ίδια ώρα. (Αυτό αντικαθιστά το βήμα του κουμπιού 

Home από προηγούμενα iPhones.) 

• Η οθόνη θα αναβοσβήνει λευκή και θα ακούσετε τον ήχο του 

κλείστρου της κάμερας (εάν είναι ενεργοποιημένος ο ήχος σας). 

 

[Πηγή: https://www.imore.com/screenshot-iphone] 

https://www.imore.com/screenshot-iphone

