
Α. Κείμενο και μορφοποίησή του σε φύλλο παρουσίασης 

 

 

 

1. Ανοίξτε ένα κενό φύλλο παρουσίασης. Το φύλλο που θα ανοίξει θα έχει την 

παρακάτω μορφή. 

 

2. Πηγαίνετε στο κεντρικό μενού πάνω στο σημείο «Διάταξη» και επιλέξτε (αριστερό 

κλικ) «Κενή». Δείτε την εικόνα που ακολουθεί. 

 



3. Το φύλλο που θα προκύψει θα έχει την παρακάτω μορφή. 

 
 

4. Από το μενού ακολουθείστε τη διαδρομή Εισαγωγή  (Α) > Πλαίσιο κειμένου (Β) > 

και δεξί κλικ μέσα στο φύλλο παρουσίασης (Γ). Δείτε τι θα προκύψει. 

 

 



Μέσα στο πλαίσιο (Γ) μπορείτε να γράψετε ή να επικολλήσετε κείμενο. Το κείμενο 

μπορείτε να του αλλάξετε μέγεθος, γραμματοσειρά, χρώμα κλπ., όπως ακριβώς 

έχετε μάθει στο Word (βλ. Φ.Ε. για το Word).  

 

Με δεξί κλικ στο κείμενο (ουσιαστικά επιλέγεται το πλαίσιο κειμένου) α) αν το 

κρατήσουμε, το δεξί κλικ συνεχώς, μπορούμε να το μετακινήσουμε το κείμενο σε 

όποιο σημείο θέλουμε και β) από το μενού πάμε στο Κεντρική και από κει 

μπορούμε να το μορφοποιήσουμε ως προς το μέγεθος, χρώμα κλπ.) Στην εικόνα 

που ακολουθεί, το κείμενο είναι σε γραμματοσειρά Century Gothic, μέγεθος 48, 

χρώμα σχεδόν κόκκινο και το έχω «σύρει» στο κέντρο. 

 

 
 

Μπορούμε να αλλάξουμε το πλαίσιο κειμένου με το να επιλέξουμε από το μενού 

Γρήγορα στυλ που μας δίνει μια συγκεκριμένη παλέτα επιλογών. Π.χ. εδώ επέλεξα 

το παρακάτω (εικόνα 1) και επέλεξα («μαύρισα») το κείμενο μέσα στο πλαίσιο ώστε 

από κόκκινο να το κάνω άσπρο (εικόνες 2, 3) στην επόμενη σελίδα. 



 

 



Β. Εισαγωγή εικόνας στο φύλλο παρουσίασης 

 

Από το μενού ακολουθείτε την διαδρομή Εισαγωγή > Εικόνα. Με αυτή την κίνηση 

ανασύρετε μια εικόνα που έχετε αποθηκεύσει σε ένα αρχείο στον ΗΥ σας. 

Ακολουθήστε τα βήματα που είναι σε κύκλο στην εικόνα που ακολουθεί με μια 

οποιαδήποτε εικόνα δική σας. 

 

 
 

Αφού κάνουμε την εισαγωγή της εικόνας, μπορούμε να την σύρουμε σε όποιο 

σημείο θέλουμε, να μειώσουμε τις διαστάσεις της (όπως κάναμε προηγουμένως με 

το πλαίσιο κειμένου) και από το μενού που εμφανίζεται αυτόματα με την εισαγωγή 

της εικόνας να επιλέξουμε όποιο στυλ θέλουμε, αν θέλουμε. 

 

 



Επιλογή στυλ  της εικόνας 

 

 
 

Αλλαγή στυλ διαφάνειας 

 

Μπορούμε να αλλάξουμε το στυλ ολόκληρης της διαφάνειας (χρώμα, φόντο κλπ) 

από ένα σύνολο που μας δίνει το πρόγραμμα (όχι ότι δεν έχουμε άλλες 

δυνατότητες, απλά περιοριζόμαστε σε αυτό). Δείτε μια προσωπική επιλογή στυλ 

διαφάνειας. Σε κύκλους τα βήματα που πρέπει να ακολουθήσουμε. 

 

 



 
 

 

ΑΣΚΗΣΗ 

 

Έχετε το παρακάτω κείμενο. 

 

Ο όρος «γεωμυθολογία» χρησιμοποιήθηκε για πρώτη φορά τη δεκαετία ‘60-‘70 

στην Αμερική και στη συνέχεια τον επανεισήγαγε ο καθηγητής Ηλίας Μαριολάκος 

κάπου στη δεκαετία του ‘90. Η γεωμυθολογία είναι ο κλάδος των γεωεπιστημών ο 

οποίος προσπαθεί να βρει τη σχέση μεταξύ των φυσικογεωλογικών διεργασιών που 

συμβαίνουν στη γη και της μυθολογίας. 

 

Μπορείτε να δώσετε την παρακάτω μορφή σε ένα φύλλο εργασίας; 

Σημείωση: Τα βέλη βρίσκονται στο μενού Εισαγωγή. Μπορείτε, αν θέλετε, να 

δώσετε διαφορετικό στυλ στις εικόνες ή και να αλλάξετε το στυλ της διαφάνειας. 

Δείτε κι ένα παράδειγμα στην δεύτερη εικόνα στην επόμενη σελίδα. 

 



 
 

 


