
Ενημερώνομαι  για το Διαδίκτυο

ΠΡΟΤΥΠΟ ΚΕΙΜΕΝΩΝ

Οδηγίες Διαμόρφωσης Κειμένου για τη γραπτή 

εργασία 'Ενημερώνομαι για το Διαδίκτυο'

ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ

Όνομα και Επώνυμο μαθητή1, Όνομα και Επώνυμο μαθητή2

Τμήμα  μαθητών

Σχολείο

Λέξεις κλειδιά: λέξη _κλειδί_1,  λέξη_κλειδί_2

ΣΥΜΒΟΥΛΕΣ 

●  

●
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ΣΕΝΑΡΙΑ

ΠΡΟΣΟΧΗ

Κάθε γραπτή  εργασία πρέπει:

1. να αποτελείται από 1 έως 4 σελίδες

2. να  έχει  το  όνομα  ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ_(τμήμα)_(αριθμός 

ομάδας)  και  να  είναι  αποθηκευμένη  στο  φάκελο  του  

τμήματος.

[ΜΟΡΦΟΠΟΙΗΣΗ ΣΕΛΙΔΑΣ]

Τύπος letter (επιστολή)

Πλάτος: 8.5'' (ίντσες) Ύψος: 11'' (ίντσες)

[ΠΕΡΙΘΩΡΙΑ ΣΕΛΙΔΑΣ]

Επάνω: 1.50'' (ίντσες) Κάτω:  1.00''  (ίντσες)

Αριστερά: 1.50'' (ίντσες) Δεξιά: 1.50'' (ίντσες)

• Σε  όλο  το  κείμενο  θα  πρέπει  να  χρησιμοποιηθούν 

χαρακτήρες γραμματοσειράς Arial, μεγέθους 14 στ. (εκτός 
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αν  αναφέρεται  διαφορετικά)  και  με  1.5  διάστιχο  (line 

spacing  -  απόσταση  γραμμών).  Η  στοίχιση  θα  είναι 

πλήρης, εκτός αν αναφέρεται διαφορετικά.

• Η  θεματική  ενότητα  της  εργασίας  σας  πρέπει  να  είναι 

στοιχισμένη στο κέντρο, με μέγεθος χαρακτήρων 19 και 

έντονη γραφή.

• Οι επιμέρους τίτλοι πρέπει να είναι στοιχισμένοι αριστερά, 

με μέγεθος χαρακτήρων 15 και έντονη-πλάγια γραφή.

• Τα ονόματα των μαθητών/τριών της ομάδας σας, το τμήμα 

και  το  σχολείο  στο  οποίο  φοιτάτε  πρέπει  να  είναι 

στοιχισμένα στο κέντρο με έντονη γραφή.

• Ο  τίτλος  Λέξεις  κλειδιά  (έντονη  γραφή),  καθώς  και  οι 

λέξεις κλειδιά που ακολουθούν (πλάγια γραφή) θα πρέπει 

να εμφανίζονται στην ίδια γραμμή.
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• Στην  κεφαλίδα  (header)  θα  πρέπει  να  εμφανίζεται  στο 

κέντρο  με  χρωματιστά  (εκτός  από  μαύρο),  έντονα 

γράμματα  μεγέθους  14  στ.  μία  φράση-σλόγκαν  (π.χ. 

'Ενημερώνομαι για το Διαδίκτυο').  Επίσης καλό είναι  να 

υπάρχει κάποια εικόνα-σκίτσο σε σχέση με υπολογιστές ή 

το Διαδίκτυο.

• Στο  υποσέλιδο  (footer)  θα  πρέπει  να  εμφανίζεται  στο 

κέντρο με έντονα γράμματα μεγέθους 14 στ.  ο αριθμός 

της σελίδας.

• Οι  συμβουλές  θα  εμφανίζονται  δίπλα  από  μεγάλες, 

χρωματιστές κουκίδες (bullets).
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