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1. Πηγαίνετε Έναρξη-Προγράµµατα-Microsoft Office-Microsoft Office PowerPoint 2003 

και ανοίξτε το πρόγραµµα. 

2. Εµφανίζεται η πρώτη διαφάνεια.  

 
3. Κάντε κλικ και γράψτε «ΒΑΛΚΑΝΙΚΟΙ ΠΟΛΕΜΟΙ» για τίτλο και ΟΜΑ∆Α 1Η, 2Η, 3Η … 

ανάλογα, και τα ονόµατα των µελών της οµάδας σας στον υπότιτλο. 

4. Μορφοποιήστε τα κείµενα που γράψατε. Κάντε κλικ πάνω στα ονόµατά σας και θα 

εµφανιστεί το πλαίσιο κειµένου. 

 
5. Επιλέξτε το κείµενο που υπάρχει µέσα.  

 
6. Περάστε τον κέρσορα πάνω από τα κουµπιά του Μενού για να δείτε τι ενέργειες 

µπορείτε να κάνετε µε κάθε κουµπί. 

 
 

 

 

 

 



7. Από τα εικονίδια της στοίχισης επιλέξτε στοίχιση στο κέντρο. 

 
 

 

 

 

8. Από γραµµατοσειρά επιλέξτε Comic Sans MS και από το µέγεθος 32. Επίσης «έντονη 

γραφή» 

 
 

9. Το αποτέλεσµα θα είναι… 

 
10. Επιλέξτε χρώµα γραµµατοσειράς κόκκινο. 

 
11. Το αποτέλεσµα θα είναι… 

 
12. Επιλέξτε πάλι το κείµενο και επιλέξτε «πλάγια γραφή» και «υπογράµµιση» από τα 

αντίστοιχα κουµπιά. 

 

13. Το αποτέλεσµα θα είναι… 

 
14. Κάντε τις ίδιες ενέργειες και για τον τίτλο της διαφάνειας. 

 

 

 



15. Από το Μενού επιλέξτε «Μορφή» ,  «Φόντο διαφάνειας».  

 

 

16. Από το «Φόντο διαφάνειας» επιλέξτε χρώµα φόντου και αν θέλετε όλες οι διαφάνειες να 

έχουν το ίδιο χρώµα φόντου επιλέξτε «εφαρµογή σε όλες». Αν θέλετε το χρώµα που 

επιλέξατε να έχει εφαρµογή σε µία διαφάνεια επιλέξτε «εφαρµογή». Αν θέλετε να δείτε 

πώς θα είναι η διαφάνειά σας µε τις επιλογές που κάνατε επιλέξτε «προεπισκόπηση». 

 
17. Επιλέξτε από το µενού «Επεξεργασία», «Επιλογή όλων» και από το κουµπί της 

στοίχισης «στοίχιση στο κέντρο». 

 
 

 
18. Αφού έχετε µορφοποιήσει την πρώτη διαφάνεια αποθηκεύστε την.  Από το µενού πάτε 

«Αρχείο», «Αποθήκευση ως…» 

 
 

 



19. Από το παράθυρο που ανοίγει επιλέξτε αποθήκευση σε «Επιφάνεια εργασίας». 

 
 

 

20.  ∆ώστε όνοµα αρχείου ανάλογα µε την οµάδα σας και πατήστε αποθήκευση. Το αρχείο µε 

µορφή παρουσίασης αποθηκεύτηκε στην επιφάνεια εργασίας. 

 
21. Από το µενού πηγαίνετε  «Εισαγωγή», «Νέα διαφάνεια». 

 
22.  Από τη «διατάξεις αντικειµένου» επιλέγουµε «κενή». 

 
23.  Από το µενού πηγαίνετε «Εισαγωγή», «Πλαίσιο κειµένου». 

 
24.  Μέσα στο πλαίσιο κειµένου µπορείτε να γράψετε όποιο κείµενο θέλετε. Μέσα στο 

πλαίσιο κειµένου µε αντιγραφή και επικόλληση  αντιγράψτε το κείµενο για τους 

Βαλκανικούς πολέµους που είχατε αποθηκεύσει στα ληφθέντα αρχεία µε όνοµα αρχείου 

«Βαλκανικοί πόλεµοι.htm». ή το κείµενο που έχετε δηµιουργήσει ανάλογα µε το φύλλο 

εργασίας της οµάδας σας. 

 
 

 



25.  Μορφοποιήστε το κείµενο και αποθηκεύστε τη διαφάνεια. 

 
26.  Από το µενού πηγαίνετε  «Εισαγωγή», «Νέα διαφάνεια». 

 
27. Από το µενού πηγαίνετε  «Εισαγωγή», «Εικόνα», «Από αρχείο…» και ανοίξτε το 

παράθυρο. 

 
28. Επιλέξτε στο «∆ιερεύνηση σε…» «Επιφάνεια εργασίας» και ανοίξτε το φάκελο 

«ΒΑΛΚΑΝΙΚΟΙ ΠΟΛΕΜΟΙ-ΕΙΚΟΝΕΣ» 

 
      29. Κάντε δεξί κλικ πάνω σε µία εικόνα που έχετε επιλέξει και από το παράθυρο που 

ανοίγει επιλέξτε «αντιγραφή». 

      30. Επιστρέψτε στη νέα διαφάνεια που έχετε κάνει και κάνοντας δεξί κλικ κάντε 

«επικόλληση» της εικόνας.  Πατήστε αποθήκευση. 

 
31. Από το κουµπί εισαγωγής νέας διαφάνειας δηµιουργήστε όσες διαφάνειες απαιτεί η 

εργασία σας εισάγοντας κείµενα ή εικόνες. Μορφοποιήστε τα αντικείµενα που εισάγετε 

και κάθε φορά κάντε αποθήκευση για να µη χάσετε κάτι από την εργασία σας. 

 
 

 



32. Μπορείτε επίσης να κάνετε εισαγωγή σε διαφάνεια ήχου ή ταινίας από το µενού 

«Εισαγωγή» , «Ταινία και ήχος»  από κάποιο αρχείο σας. 

 
33. Έχετε δηµιουργήσει έτσι µια σειρά από διαφάνειες. Τώρα µπορείτε να ρυθµίσετε την 

προβολή των διαφανειών σας σαν παρουσίαση. Από το µενού πάτε «Προβολή 

παρουσίασης» και επιλέγετε «Τρόπος εναλλαγής διαφάνειας». 

 
34.  ∆εξιά ανοίγει ένα παράθυρο που σας δίνει όλες τις επιλογές για την εναλλαγή των 

 διαφανειών.  

 

 ∆ιαλέγετε τον τρόπο µε τον 

οποίο θα εµφανίζεται η κάθε διαφάνεια. 

∆ιαλέγετε την ταχύτητα µε την 

οποία θα αλλάζουν οι διαφάνειες. Επίσης αν η αλλαγή θα 

συνοδεύεται από ήχο και τι είδους ήχος θα είναι αυτός. 

∆ιαλέγετε πώς θα αλλάζει η 

διαφάνεια. Κάθε φορά που θα κάνετε κλικ µε το ποντίκι ή … 

 αυτόµατα µετά από το χρόνο που θα 

ορίσετε π.χ. 10 δευτερόλεπτα. 

Μπορείτε να διαλέξετε αν οι 

ρυθµίσεις σας θα εφαρµοστούν σε όλες τις διαφάνειες και να 

δείτε την παρουσίαση που κάνατε. 



 


