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POWER = δύναμη 

POINT = σημείο 

 
 
1. ςυνοπτικά τα δυνατά ςθμεία μιασ εργαςίασ 
 
2.  ζμφαςθ ςτα κφρια ςθμεία µε αποτελεςματικότθτα 
 
3.   προςζλκυςθ του ενδιαφζροντοσ 
 
4.   πιο εφλθπτθ θ πρόςλθψθ τθσ γνϊςθσ 



Ανοίγουμε το πρόγραμμα power point και ςτθν 
αρχι ζχουμε μπροςτά μασ μία άδεια διαφάνεια.  



Ζτςι επιλζγω Αρχείο – Αποκικευςθ ωσ – Ζγγραφα ι 
Επιφάνεια εργαςίασ – ονοματίηω και πατάω 

Αποκικευςθ.  



Πάνω κεντρικά κα βλζπω το όνομα τθσ παρουςίαςθσ.  
Μποροφμε να αποκθκεφςουμε τθν παρουςίαςθ με 

διάφορεσ μορφζσ. 



Επιλογι φόντου: υμπαγζσ γζμιςμα 



Επιλογι φόντου: γζμιςμα με διαβακμίςεισ 



Επιλογι φόντου: γζμιςμα εικόνασ ι υφισ 



Φόντο : Επιλογι εικόνασ από αρχείο 



Επιλζγω ποςοςτό διαφάνειασ για να είναι το 
φόντο διακριτικό. 



Επιλογι φόντου: γζμιςμα μοτίβου 



Μπορϊ να το βάλω ςε κάποιο πλαίςιο αν με εξυπθρετεί 
κάπου, αλλά ςυνικωσ οπτικά δε βοθκάει. 

 



Επιλογι φόντου: Οριηόντιο Μενοφ - χεδίαςθ 



Οριηόντιο μενοφ - ΕΙΑΓΩΓΗ - Πλαίςιο κειμζνου 
Πάνω ςτθ διαφάνεια με τον κζρςορα ανοίγω ζνα πλαίςιο. 

Επιλζγω τθ γραμματοςειρά που κζλω και το μζγεκοσ.  



Σο χρϊμα τθσ γραμματοςειράσ ςυνδυαςμζνο με το φόντο 
αλλά και ευδιάκριτο. 



Όχι μεγάλα κείμενα ςε κάκε διαφάνεια 



Ανάλογα με τισ περιςτάςεισ…  
ρυκμίηονται και οι παρουςιάςεισ… 



Μία κεντρικι παρουςίαςθ 
power point ςτο αίκριο του 

ςχολείου… 



… κι άλλεσ 7 ταυτόχρονεσ παρουςιάςεισ ςε τάξεισ!  



Αν κζλω να ειςάγω κείμενο από το διαδίκτυο 
πθγαίνω ςτθ ςχετικι ιςτοςελίδα και το μαρκάρω. 



• χρήςη θζματοσ προοριςμοφ: κα προςαρμόςει τθ διαφάνεια που ζχει 
αντιγραφεί ϊςτε να ταιριάηει με το κζμα προοριςμοφ. 

• Για να διατθριςετε το κζμα τθσ παρουςίαςθσ από τθν οποία γίνεται θ 
αντιγραφι, κάντε κλικ ςτθν επιλογι διατήρηςη μορφοποίηςησ προζλευςησ. 
Αυτό ςθμαίνει ότι θ διαφάνεια κα διατθριςει τθν αρχικι μορφι κζματοσ και 
όχι το κζμα τθσ παρουςίαςθσ. 

• Αντιγραφι ωσ εικόνα 

• Διατιρθςθ μόνο του κειμζνου 

 

 



Οριηόντιο μενοφ – ΠΡΟΒΟΛΗ – επιλζγω Χάρακασ και 
Οδθγοί (βοθκοφν ςτθ ςυμμετρία) 



τοίχιςθ αριςτερά, κζντρο, δεξιά, πλιρθσ… 



Αν κοκκινίηουν λζξεισ επιλζγω «Παράβλεψθ όλων» για να 
εξαφανιςτεί θ κόκκινθ υπογράμμιςθ. 



Αν κζλω γραμματοςειρά π.χ. 23 που δεν υπάρχει ςτα 
προτεινόμενα μπορϊ να ςθμειϊςω το μζγεκοσ που κζλω.  



Αν κάτι τελικά δε μου αρζςει ι το πάτθςα κατά 
λάκοσ υπάρχει κι εδϊ το κουμπί αναίρεςθσ. 



Αν ςτο κείμενό κζλω να ζχει εςοχι παραγράφου μπορϊ 
να ςφρω το πάνω τρίγωνο ςτο χάρακα. 



Αν τυχόν ειςάγω αρχαιοελλθνικό κείμενο και βλζπω πωσ 
χάνεται το πολυτονικό ι είναι προβλθματικό ασ δοκιμάςω 

κάποια άλλθ γραμματοςειρά.  



ΚΕΝΣΡΙΚΗ: χριςιμα ςχιματα που μπορεί να κζλουμε 
να τα προςκζςουμε ςτα κείμενά μασ ι πάνω ςε 

κάποια εικόνα.  



Μπορϊ να ειςάγω κείμενο ιδιαίτερα τίτλουσ  
και με το WordΑrt 

 



Ειςαγωγι εικόνασ: Από το διαδίκτυο μπορϊ απευκείασ να τθν 
αντιγράψω, να τθν επικολλιςω ςτθ διαφάνεια και ςτθ ςυνζχεια 

να τθν περιποιθκϊ…  



Επιλζγω αποκικευςθ εικόνασ ωσ… 
τθν αποκθκεφω π.χ. ςτισ εικόνεσ μου…  



οριηόντιο μενοφ – ειςαγωγι – εικόνεσ 
επιλζγω τθν εικόνα που κζλω  

και πατάω ειςαγωγι ι κάνω διπλό κλικ 



Ζχω επιλζξει τφπο διαφάνειασ που μου παρζχει αυτι τθ 
δυνατότθτα μζςα τθσ.  

Δθλαδι αχνά ςτο κζντρο βλζπω κάποια ςφμβολα. 



ΕΙΑΓΩΓΗ ΠΙΝΑΚΑ 



ΕΙΑΓΩΓΗ ΓΡΑΦΗΜΑΣΟ 



ΕΙΑΓΩΓΗ ΓΡΑΦΙΚΟΤ SMARTART 



οριηόντιο μενοφ: ΜΟΡΦΟΠΟΙΗΗ. Μποροφμε να επιλζξουμε 
χρϊμα π.χ. διαβακμίςεισ του γκρι αν κζλουμε να προςδϊςουμε 

παλαιότθτα ςτθν εικόνα 



Ασ πειραματιςτοφμε με διάφορα καλλιτεχνικά εφζ! 
Αν το μετανιϊςουμε επιλζγουμε επαναφορά εικόνασ.  



Τπάρχουν πολφ ωραία πλαίςια: αντανακλϊμενο λοξό, 
μεταλλικι ζλλειψθ, λοξι προοπτικι και πολλά άλλα.  



ςτα εφζ εικόνασ: απαλζσ ακμζσ 25 ι ακόμθ και 50  
αν κζλω να κρατιςω μόνο το κζντρο τθσ εικόνασ.  



μπορϊ να ρυκμίςω και τθ διάταξθ των εικόνων:  
ςε πρϊτο πλάνο, ςτο φόντο, ζνα επίπεδο μπροςτά ι πίςω 



Βοθκθτικι επιλογι: θ περιςτροφι αντικειμζνων 
π.χ. όταν κζλεισ να αλλάξεισ κατεφκυνςθ ςε μια ζτοιμθ 

εικόνα για λόγουσ ςυμμετρίασ 



Αν χρειαηόμαςτε μόνο ζνα μζροσ τθσ εικόνασ το 
αποκόβουμε με Περικοπι. 



Ειςαγωγι βίντεο 



Αν κζλω να καλφψει όλθ τθ διαφάνεια με τον κζρςορα  
κα μεγαλϊςω τθν εικόνα μζχρι τα άκρα.  





ΚΙΝΗΣΕΙΣ!!! 



ΤΑ ΚΑΣΤΡΑ ΤΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 



Επιλζγω τθν εικόνα - οριηόντιο μενοφ - ΚΙΝΗΕΙ  
Δοκιμάηω τισ ποικίλεσ προτάςεισ κι επιλζγω. 
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Τπάρχουν και ρυκμίςεισ ζμφαςθσ 





εφζ για τθν ζξοδο: για να προςκζςω 2θ  κίνθςθ πάνω ςτθν 
ίδια εικόνα κα πατιςω Προςκικθ κίνθςθσ, διαφορετικά θ 

νζα κίνθςθ κα ακυρϊςει τθν προθγοφμενθ  





Τπάρχουν και οι διαδρομζσ κίνθςθσ… 





 









Για να βλζπω όλεσ τισ κινιςεισ ανοίγω το Παράκυρο Κίνθςθσ. 
Αν κάποια κίνθςθ δε μου αρζςει τελικά τθν επιλζγω και  

τθν καταργϊ ι απευκείασ delete. 



προςδιορίηω τθν ζναρξθ: με κλικ, με το 
προθγοφμενο ι μετά το προθγοφμενο…  

















ΜΕΣΑΒΑΕΙ 



Μπορϊ να επενδφςω τθν παρουςίαςι μου και με 
μουςικι υπόκρουςθ ι ςε κάποιεσ μεμονωμζνεσ 

διαφάνειεσ από τθν Ειςαγωγι και Ήχοσ.  





Επιλζγω προβολι παρουςίαςθσ από τθν αρχι ι από τθν 
τρζχουςα διαφάνεια. 



Μπορεί να κλείςω βιαςτικά τθν παρουςίαςθ ενϊ ζχω κάνει 
αλλαγζσ. Σότε κα ερωτθκϊ:  

Θζλετε να αποκθκεφςετε τισ αλλαγζσ που κάνατε;  



Αφοφ ζχω καταλιξει ςτο κείμενό και ςτθν παρουςίαςθ 
ςθμειϊνω ςτο κείμενο τα ςθμεία όπου αλλάηω διαφάνεια 

με το νοφμερο τθσ διαφάνειασ. 



Μετάδοςθ γνϊςεων και αξιϊν με τθν αξιοποίθςθ τθσ 
τεχνολογίασ και όλων των εργαλείων… 



Πιο ςθμαντικό point of power: o εκπαιδευτικόσ 
 ωσ παιδαγωγόσ, ωσ άνκρωποσ.  



Nα μεταφζρουμε ςτουσ μακθτζσ μασ μζςω των ΣΠΕ  
αξίεσ και ιδανικά… 



Power: ο εςωτερικόσ κόςμοσ 
Point: ο όντωσ Άνκρωποσ 




