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  ΒΑΣΙΚΑ ΣΗΜΕΙΑ ΤΗΣ ΘΕΩΡΙΑΣ  

Τι είναι  το Powerpoint? 

Το PowerPoint 2010 είναι ένα λογισμικό παρουσίασης που σας επιτρέπει να δημιουργήσετε 

δυναμικές παρουσιάσεις διαφανειών που μπορεί να περιλαμβάνει κινούμενα σχέδια, αφήγηση, 

εικόνες, βίντεο και πολλά άλλα.. Μπορείτε να προσθέσετε στην μαθητική σας εργασία ήχο, βίντεο 

και γενικά ένα πλήθος από χαρακτηριστικά που θα την κάνουν εντυπωσιακή. 

    ΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΤΟΥ POWERPOINT 2010 

Στο πάνω αριστερό τμήμα υπάρχει μια μπάρα με εικονίδια που ονομάζεται Quick Access Toolbar. 

Αμέσως πιο κάτω υπάρχει μια μεγάλη μπάρα με πολλά εικονίδια. Αυτή η μπάρα ονομάζεται Ribbon 

(κορδέλα). Στο αριστερό τμήμα υπάρχουν τα slide (διαφάνειες).  Στο κέντρο της οθόνης εργάζεστε 

με το επιλεγμένο slide. Στο κάτω δεξί τμήμα της επιφάνειας εργασίας υπάρχουν διάφορα εικονίδια, 

με τη βοήθεια των οποίων καθορίζετε πως θα προβάλλετε την παρουσίασή σας στην οθόνη.  

ΕΝΑΡΞΗ ΤΟΥ POWERPOINT 2010 

 

http://www.google.gr/imgres?imgurl=http://www.truthison.com/download/file.php%3Ficon%3Deleos___.gif&imgrefurl=http://www.truthison.com/viewtopic.php%3Ff%3D160%26t%3D7556&usg=__QFcrUTa4mIvVtoirOqq5FssEEgA=&h=46&w=44&sz=1&hl=el&start=62&zoom=1&tbnid=s-1xSSwuGWX27M:&tbnh=46&tbnw=44&ei=IbVXTpz1FqiM4gSVvbyTDA&prev=/search%3Fq%3D%25CE%2592%25CE%2591%25CE%25A3%25CE%2599%25CE%259A%25CE%2591%2B%25CE%25A3%25CE%2597%25CE%259C%25CE%2595%25CE%2599%25CE%2591%2B%25CE%2598%25CE%2595%25CE%25A9%25CE%25A1%25CE%2599%25CE%2591%25CE%25A3%26start%3D42%26hl%3Del%26sa%3DN%26gbv%3D2%26tbs%3Disz:i%26tbm%3Disch&itbs=1
http://www.google.gr/imgres?imgurl=http://www.truthison.com/download/file.php%3Ficon%3Deleos___.gif&imgrefurl=http://www.truthison.com/viewtopic.php%3Ff%3D160%26t%3D7556&usg=__QFcrUTa4mIvVtoirOqq5FssEEgA=&h=46&w=44&sz=1&hl=el&start=62&zoom=1&tbnid=s-1xSSwuGWX27M:&tbnh=46&tbnw=44&ei=IbVXTpz1FqiM4gSVvbyTDA&prev=/search%3Fq%3D%25CE%2592%25CE%2591%25CE%25A3%25CE%2599%25CE%259A%25CE%2591%2B%25CE%25A3%25CE%2597%25CE%259C%25CE%2595%25CE%2599%25CE%2591%2B%25CE%2598%25CE%2595%25CE%25A9%25CE%25A1%25CE%2599%25CE%2591%25CE%25A3%26start%3D42%26hl%3Del%26sa%3DN%26gbv%3D2%26tbs%3Disz:i%26tbm%3Disch&itbs=1
http://www.google.gr/imgres?imgurl=http://www.lifebaker.com/a/wp/wp-content/uploads/2009/04/ms-word-2-256x256.png&imgrefurl=http://lifebaker.com/en/77/microsoft-word-keyboard-shortcuts-list&usg=__N5sJoAw778caEi504qrtFaKChmM=&h=256&w=256&sz=71&hl=el&start=1&zoom=1&tbnid=Qhgl8QhcOglUvM:&tbnh=111&tbnw=111&ei=Jzn4ToPwH4b-8QPUyqCqAQ&prev=/search%3Fq%3DMICROSOFT%2BWORD%2B2003%26hl%3Del%26sa%3DX%26gbv%3D2%26tbs%3Disz:i%26tbm%3Disch&itbs=1
http://www.google.gr/imgres?imgurl=http://www.lifebaker.com/a/wp/wp-content/uploads/2009/04/ms-word-2-256x256.png&imgrefurl=http://lifebaker.com/en/77/microsoft-word-keyboard-shortcuts-list&usg=__N5sJoAw778caEi504qrtFaKChmM=&h=256&w=256&sz=71&hl=el&start=1&zoom=1&tbnid=Qhgl8QhcOglUvM:&tbnh=111&tbnw=111&ei=Jzn4ToPwH4b-8QPUyqCqAQ&prev=/search%3Fq%3DMICROSOFT%2BWORD%2B2003%26hl%3Del%26sa%3DX%26gbv%3D2%26tbs%3Disz:i%26tbm%3Disch&itbs=1
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 Εικόνα 1: Περιβάλλον Powerpoint 

 

 

Το Ribbon  

To Ribbon αποτελείται από τρία βασικά μέρη, τις καρτέλες (Tab), τις Ομάδες εντολών (Groups) και 

τις εντολές (Commands). 

 

Εικόνα2: Το Ribbon 

 

 



ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ   Β’ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ                                                                                          POWERPOINT 2010 
 

Σελίδα 4 
Βαρδαλάχου Ευαγγελία – Εκπαιδευτικός  Πληροφορικής 
                                                   MSc “Τ.Π.Ε.  για την εκπαίδευση” 

Δημιουργία Παρουσίασης από Πρότυπα  

 Ξεκινήστε το Powerpoint 2010 και κάντε κλικ στην καρτέλα «Αρχείο». 

 Κλικ στην καρτέλα «Δημιουργία» 

 Κάντε διπλό κλικ στο φάκελο Παρουσιάσεις 

 Επιλέξτε Ακαδημαϊκές παρουσιάσεις 

 Επιλέξτε Παρουσίαση στα πλαίσια επιστημονικής εκδήλωσης. Παρατηρήστε ότι 

δημιουργήθηκαν έτοιμες διαφάνειες με συγκεκριμένες δομές στις οποίες μπορείτε να 

πληκτρολογήσετε τα δεδομένα σας. 

 

 

 

Δημιουργώντας την πρώτη παρουσίαση  

 Ξεκινήστε το Powerpoint 2010 

 Κάντε κλικ στο πάνω πλαίσιο (Κάντε κλικ για τίτλο) και πληκτρολογήστε “Powerpoint 

2010” 

  Κάντε κλικ στο κάτω πλαίσιο (Κάντε κλικ για να γράψετε υπότιτλο) και πληκτρολογήστε 

«Η πρώτη μου παρουσίαση» 

 Επιλέξτε την καρτέλα Σχεδίαση. Μπορείτε να διαλέξετε κάποιο θέμα. 
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 Αν δεν θέλετε κάποιο έτοιμο θέμα, επιλέξτε Αναίρεση, κάντε κλικ στο κουμπί Χρώματα και 

διαλέξτε μια σειρά χρωμάτων. 

 Κάντε κλικ στο κουμπί Στυλ φόντου για να εφαρμόσετε κάποιο στιλ και χρώμα στη 

διαφάνεια. 

 

 

 

 

 Δεξί κλικ πάνω στην πρώτη διαφάνεια και επιλέξτε Νέα διαφάνεια.  

 Κάντε κλικ στο πάνω πλαίσιο και πληκτρολογήστε «Προσθέτοντας μία φωτογραφία». 

Αν θέλετε, αλλάξτε και το χρώμα της γραμματοσειράς. 

 Στο κέντρο του επόμενου πλαισίου υπάρχουν έξι μικρά εικονίδια. Για να εισάγετε 

φωτογραφία, κάντε κλικ στο εικονίδιο «Εισαγωγή εικόνας από αρχείο» και διαλέξτε αυτή 

που θέλετε. 
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  Επιλέξτε από την ομάδα Στυλ εικόνας, όποιο στυλ σας αρέσει καλύτερα. 

  Στην Καρτέλα Κινήσεις, επιλέγουμε το εφέ με το οποίο θα δώσουμε κίνηση στο αντικείμενο π.χ. 

Σβήσιμο. 

 

  Στην κάτω δεξιά μεριά επιλέγοντας το εικονίδιο «Προβολή παρουσίασης» ή πατώντας F5 μπορείτε 

να δείτε την παρουσίασή σας. 

 

    ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ ΣΤΟΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΗ 

Δημιουργία Παρουσίασης από Πρότυπα 

Περιηγηθείτε στα Δείγματα προτύπων για να πάρετε ιδέες για το στήσιμο μιας παρουσίασης. 

Επιλέξετε όποιο σας αρέσει και δημιουργήστε μια παρουσίαση με θέμα «Το σχολείο μας». 

                                                                                

http://www.google.gr/imgres?imgurl=http://1.bp.blogspot.com/_cjkl8D0NoeM/S8xkSCpypoI/AAAAAAAAAHY/9m9r4AAkuCg/s320/Kids__Computers_0005.gif&imgrefurl=http://blogs.sch.gr/nikmichailidis/archives/685&usg=__tUUnwqHeHKvJQFcTQ8Zo51CZRxU=&h=285&w=230&sz=16&hl=el&start=15&zoom=1&tbnid=R4pXGANa0MzCBM:&tbnh=115&tbnw=93&ei=0UCgTrrzAqTY4QTe_OC_BA&prev=/search%3Fq%3D%25CE%2594%25CE%25A1%25CE%2591%25CE%25A3%25CE%25A4%25CE%2597%25CE%25A1%25CE%2599%25CE%259F%25CE%25A4%25CE%2597%25CE%25A4%25CE%2595%25CE%25A3%2B%25CE%25A3%25CE%25A4%25CE%259F%25CE%259D%2B%25CE%25A5%25CE%25A0%25CE%259F%25CE%259B%25CE%259F%25CE%2593%25CE%2599%25CE%25A3%25CE%25A4%25CE%2597%26hl%3Del%26gbv%3D2%26tbm%3Disch&itbs=1
http://www.google.gr/imgres?imgurl=http://1.bp.blogspot.com/_cjkl8D0NoeM/S8xkSCpypoI/AAAAAAAAAHY/9m9r4AAkuCg/s320/Kids__Computers_0005.gif&imgrefurl=http://blogs.sch.gr/nikmichailidis/archives/685&usg=__tUUnwqHeHKvJQFcTQ8Zo51CZRxU=&h=285&w=230&sz=16&hl=el&start=15&zoom=1&tbnid=R4pXGANa0MzCBM:&tbnh=115&tbnw=93&ei=0UCgTrrzAqTY4QTe_OC_BA&prev=/search%3Fq%3D%25CE%2594%25CE%25A1%25CE%2591%25CE%25A3%25CE%25A4%25CE%2597%25CE%25A1%25CE%2599%25CE%259F%25CE%25A4%25CE%2597%25CE%25A4%25CE%2595%25CE%25A3%2B%25CE%25A3%25CE%25A4%25CE%259F%25CE%259D%2B%25CE%25A5%25CE%25A0%25CE%259F%25CE%259B%25CE%259F%25CE%2593%25CE%2599%25CE%25A3%25CE%25A4%25CE%2597%26hl%3Del%26gbv%3D2%26tbm%3Disch&itbs=1
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Προσθήκη βίντεο 

 Επιλογή της διαφάνειας που θέλετε να προσθέσετε το βίντεο. 

 Κλικ στην καρτέλα Εισαγωγή, Βίντεο. 

 Υπάρχουν οι επιλογές: Βίντεο από αρχείο (αν υπάρχει αποθηκευμένο βίντεο στον 

υπολογιστή), Βίντεο από τοποθεσία βίντεο (αν θέλουμε να εισάγουμε βίντεο από 

Internet) και Βίντεο Clip Art (για κινούμενες εικόνες που παρέχονται από το Office).  

Επιλέγετε Βίντεο από τοποθεσία βίντεο για να εισάγουμε βίντεο YouTube. Εμφανίζεται 

το παράθυρο της Εικόνας2. 

 

Εικόνα 1: Εισαγωγή βίντεο 

Ήχος και βίντεο σε παρουσίαση 
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Εικόνα2: Εισαγωγή Βίντεο από τοποθεσία βίντεο. 

 

 Α:νοίγουμε στο YouTube το βίντεο που θέλουμε να εισάγουμε. Κλικ στο Αποστολή (κάτω 

από το βίντεο), Ενσωμάτωση, τσεκάρουμε Χρήση παλαιού κώδικα ενσωμάτωσης. 

   

 Επιλογή, Αντιγραφή του κειμένου μέσα στο πλαίσιο 

 Επικόλληση στο παράθυρο(Εικόνα2) του Powerpoint. Κλικ στο κουμπί Εισαγωγή. 

Αν θέλετε αυτόματη αναπαραγωγή του βίντεο, τότε στον κώδικα που έγινε αντιγραφή στο τέλος 

του video link, προσθέτουμε &autoplay=1. 

Προσθήκη Ήχου 

Σε μια παρουσίαση μπορείτε να εισάγετε και ήχο. 

 Επιλογή της διαφάνειας που θέλετε να προσθέσετε τον ήχο. 

 Κλικ στην καρτέλα Εισαγωγή, Ήχος. 
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 Επιλέξτε Ήχος από αρχείο 

 Από το παράθυρο που ανοίγει, βρίσκεται ένα αρχείο Audio και διπλό κλικ πάνω του. 

 

 Εισάγεται στη διαφάνεια το εικονίδιο του κλιπ. Αν πρόκειται για μουσικό κομμάτι που 

θέλετε να ακούγεται καθ’ όλη τη διάρκεια της παρουσίασης, ενεργοποιήστε τα «Απόκρυψη 

κατά την Παρουσίαση» και «Επαναφορά μετά την αναπαραγωγή». 

 Πειραματιστείτε με την Ένταση για να το ρυθμίσετε να μην ακούγεται υπερβολικά δυνατά. 

 

 

 

http://www.google.gr/imgres?imgurl=http://www.vistax64.com/attachments/chillout-room/14708-animated-smilies-roflmao-good-free-safe-download-site-2.jpg&imgrefurl=http://www.vistax64.com/chillout-room/240694-animated-smilies-roflmao-good-free-safe-download-site.html&usg=__GEMIDacnVPRm--AG8l3eg9429Ns=&h=150&w=168&sz=38&hl=el&start=47&zoom=1&tbnid=4_Ha_hFXt6Ke-M:&tbnh=88&tbnw=99&ei=gUKgTuPwEIfc4QSpk8zEBA&prev=/search%3Fq%3Dsmilies%26start%3D42%26hl%3Del%26sa%3DN%26gbv%3D2%26tbm%3Disch&itbs=1
http://www.google.gr/imgres?imgurl=http://www.vistax64.com/attachments/chillout-room/14708-animated-smilies-roflmao-good-free-safe-download-site-2.jpg&imgrefurl=http://www.vistax64.com/chillout-room/240694-animated-smilies-roflmao-good-free-safe-download-site.html&usg=__GEMIDacnVPRm--AG8l3eg9429Ns=&h=150&w=168&sz=38&hl=el&start=47&zoom=1&tbnid=4_Ha_hFXt6Ke-M:&tbnh=88&tbnw=99&ei=gUKgTuPwEIfc4QSpk8zEBA&prev=/search%3Fq%3Dsmilies%26start%3D42%26hl%3Del%26sa%3DN%26gbv%3D2%26tbm%3Disch&itbs=1
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Εισαγωγή και επεξεργασία μεταβάσεων 

Οι μεταβάσεις είναι εφέ που εμφανίζονται κατά την εναλλαγή από τη  μια διαφάνεια στην άλλη. Τα 

εφέ αυτά εφαρμόζονται στις διαφάνειες και όχι στα εσωτερικά τους αντικείμενα.  

 Κάντε κλικ στην καρτέλα Μεταβάσεις. 

 Τα παραστατικά εικονίδια βοηθούν να επιλέξετε την μετάβαση. Ακουμπώντας με τον 

κέρσορα κάθε μία από τις διαθέσιμες μεταβάσεις μπορείτε να δείτε μια προεπισκόπησή 

τους. Τελικά, για να την εισαγάγετε κάντε κλικ πάνω τους. 

 Από την Διάρκεια αυξήστε την διάρκεια της κίνησης. 

 Για να εφαρμόσετε αυτή τη μετάβαση σε όλες τις διαφάνειες, κάντε κλικ στο «Εφαρμογή 

σε όλα» 

 

 

  

ΜΕΤΑΒΑΣΕΙΣ ΔΙΑΦΑΝΕΙΩΝ ΚΑΙ ΚΙΝΗΣΗ 
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Εισαγωγή μιας  κίνησης  

Η κύρια διαφορά της κίνησης από τη μετάβαση είναι ότι εφαρμόζεται στα ξεχωριστά αντικείμενα 

μιας διαφάνειας και όχι στη διαφάνεια.  

 Κάντε κλικ στην καρτέλα Κινήσεις. 

 Επιλέξτε ένα πλαίσιο κειμένου 

 Διαλέξτε ένα από τα διαθέσιμα εφέ κίνησης. 

 Από την Διάρκεια αυξήστε το χρόνο κίνησης. 

 Από το εικονίδιο Επιλογές εφέ είναι δυνατόν να ρυθμιστεί η κατεύθυνσή του. Τώρα 

δημιουργήθηκε συνδυασμός κινήσεων. Πρώτα ενεργοποιείται η κίνηση εισόδου και μετά η 

κίνηση έμφασης. 

 

Προσθήκη κουμπιού ενέργειας 

Το Powerpoint  διαθέτει έτοιμα κουμπιά ενέργειας. Για να εισάγετε ένα στη διαφάνεια κάντε τα 

εξής: 

 Κλικ στην καρτέλα Εισαγωγή, Σχήματα, Κουμπιά ενεργειών 

 Επιλέξτε ένα από τα διαθέσιμα κουμπιά και κλικ σε ένα σημείο της διαφάνειας. 
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 Αυτόματα ανοίγει το παράθυρο στο οποίο ορίζετε τι είδους ενέργεια θέλετε να εκτελεί. 

Στην καρτέλα Κλικ ποντικιού προσδιορίζετε τι να συμβαίνει όταν κάνετε κλικ πάνω στο 

κουμπί. 

 

Μετατροπή ενός αντικειμένου σε κουμπί ενέργειας 

Οποιοδήποτε αντικείμενο στο Powerpoint μπορεί να μετατραπεί σε κουμπί ενέργειας.  

 Επιλέξτε το αντικείμενο π.χ. μια εικόνα 

 Εισαγωγή, Ενέργεια 

 Προσδιορίστε στο παράθυρο που ανοίγει την ενέργεια που θα εκτελεί. 

 

Εισαγωγή υπερσύνδεσης 

 Επιλέξτε το κείμενο 

 Κάντε δεξί κλικ Εισαγωγή, Υπερσύνδεση 

 Ορίστε το URL της ιστοσελίδας. 

 

 

    ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ ΣΤΟΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΗ 

Οργανωθείτε σε ομάδες 2 ή 3 ατόμων και δημιουργήστε μια παρουσίαση με θέμα ελεύθερης 

επιλογής. Η παρουσίαση πρέπει να έχει κείμενο, εικόνες, ήχο, βίντεο, κινούμενη εικόνα, 

υπερσύνδεση, μεταβάσεις, κινήσεις, κουμπιά ενεργειών. Τελειώνοντας κάθε ομάδα θα παρουσιάσει 

την εργασία της σε όλη την τάξη, με την βοήθεια του διαδραστικού πίνακα. 

Παραδείγματα θεμάτων: Τα ζώα της θάλασσας, Η Φυλή,  Ασφάλεια στο Διαδίκτυο, Υγιεινή 

διατροφή, Οικονομική κρίση, Το σχολείο μας,  Ιστορικοί ήρωες, Ελληνικός κινηματογράφος, Τα 

καλύτερα μουσεία, Αθλητισμός, Περιβάλλον κ.λ.π. 

 

 

 

http://www.google.gr/imgres?imgurl=http://1.bp.blogspot.com/_cjkl8D0NoeM/S8xkSCpypoI/AAAAAAAAAHY/9m9r4AAkuCg/s320/Kids__Computers_0005.gif&imgrefurl=http://blogs.sch.gr/nikmichailidis/archives/685&usg=__tUUnwqHeHKvJQFcTQ8Zo51CZRxU=&h=285&w=230&sz=16&hl=el&start=15&zoom=1&tbnid=R4pXGANa0MzCBM:&tbnh=115&tbnw=93&ei=0UCgTrrzAqTY4QTe_OC_BA&prev=/search%3Fq%3D%25CE%2594%25CE%25A1%25CE%2591%25CE%25A3%25CE%25A4%25CE%2597%25CE%25A1%25CE%2599%25CE%259F%25CE%25A4%25CE%2597%25CE%25A4%25CE%2595%25CE%25A3%2B%25CE%25A3%25CE%25A4%25CE%259F%25CE%259D%2B%25CE%25A5%25CE%25A0%25CE%259F%25CE%259B%25CE%259F%25CE%2593%25CE%2599%25CE%25A3%25CE%25A4%25CE%2597%26hl%3Del%26gbv%3D2%26tbm%3Disch&itbs=1
http://www.google.gr/imgres?imgurl=http://1.bp.blogspot.com/_cjkl8D0NoeM/S8xkSCpypoI/AAAAAAAAAHY/9m9r4AAkuCg/s320/Kids__Computers_0005.gif&imgrefurl=http://blogs.sch.gr/nikmichailidis/archives/685&usg=__tUUnwqHeHKvJQFcTQ8Zo51CZRxU=&h=285&w=230&sz=16&hl=el&start=15&zoom=1&tbnid=R4pXGANa0MzCBM:&tbnh=115&tbnw=93&ei=0UCgTrrzAqTY4QTe_OC_BA&prev=/search%3Fq%3D%25CE%2594%25CE%25A1%25CE%2591%25CE%25A3%25CE%25A4%25CE%2597%25CE%25A1%25CE%2599%25CE%259F%25CE%25A4%25CE%2597%25CE%25A4%25CE%2595%25CE%25A3%2B%25CE%25A3%25CE%25A4%25CE%259F%25CE%259D%2B%25CE%25A5%25CE%25A0%25CE%259F%25CE%259B%25CE%259F%25CE%2593%25CE%2599%25CE%25A3%25CE%25A4%25CE%2597%26hl%3Del%26gbv%3D2%26tbm%3Disch&itbs=1

