ΟΔΗΓΟ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΠΑΡΟΥΙΑΗ
Ανοίγουμε το power point από την «έναρξη»:

Η απφική ξθόμη είμαι η ακόλξτθη και μοξπώ
μα αλλάνω σξ λετκό υόμσξ αοό σξ μεμξύ χεδίαση:

Εοιλέγω

Εοιλέγξμσαρ ση

όοξιξ

διαυάμεια οάμω

«θέμα»

απιςσεπά και

θέλω

οασώμσαρ enter,

κάμξμσαρ

έφεσε μια μέα

κλικ

διαυάμεια

εοάμω

εοιολέξμ.

Εοίςηρ αμσί σξτ «θέμασξρ» αοό ση ςφεδίαςη,
μοξπώ μα εοιλένω αοό σξ «εισαγωγή» «εικόνα»

και ςσξ οαπάθτπξ οξτ
αμξίγει μα βπω ςσξμ ΗΤ μξτ
σημ εικόμα οξτ θέλω και μα
οασήςω «εισαγωγή»

Αυξύ οπξςαπμόςω σξ μέγεθξρ σηρ εικόμαρ ςση διαυάμειά μξτ (όσαμ ξ κέπςξπαρ γίμεσαι
διολό βελάκι), κάμξμσαρ δενί κλικ οάμω ςσημ εικόμα εοιλέγω αοό σξ οστςςόμεμξ μεμξύ
«μεταφορά στο φόντο»

Μοξπώ αοό σξ μεμξύ «φωτεινότητα» μοξπώ μα εοιλένω σξ οξςξςσό οξτ θα ναμξίνει
σημ εικόμα μξτ όςξ θέλω, ώςσε μα είμαι «διακπισική» ςσξ υόμσξ

Αυξύ η εικόμα μξτ
έφει οάει ςσξ υόμσξ,
γπάυω ςσα ολαίςια
και μοξπώ μεσά μα
δώςω κίμηςη ςσημ
εμαλλαγή διαυάμειαρ
αοό σξ μεμξύ
«Κινήσεις»
εοιλέγξμσαρ σξμ σπόοξ
οξτ θέλω μα
ειςάγεσαι η διαυάμεια
ή εοιλέγξμσαρ σξ
ολαίςιξ και
«προσαρμοσμένη
κίνηση» μα δώςω
κίμηςη ςσξ
ςτγκεκπιμέμξ ολαίςιξ
διαλέγξμσαρ αοό σημ
«είσοδο» σξ ευέ οξτ
θέλω (όοωρ υαίμεσαι
ςσημ οαπακάσω
εικόμα)

Αοό «Είσοδος»
Εοιλέγω όοξιξ
ευέ θέλω για σξ
ςτγκεκπιμέμξ
ολαίςιξ. Μοξπώ
μα εοιλένω με σξμ
ίδιξ σπόοξ όοξιξ
ευέ θέλω για άλλξ
ολαίςιξ, αυξύ
οπώσα σξ έφω
εοιλένει.

Μοξπώ εοίςηρ μα
εοιλένω για μια λένηεικόμα αοό
«Διαδρομές κίνησης»
σημ
«Σχεδίαση
προσαρμοσμένης
διαδρομής»
και κασόοιμ
«Ελεύθερη
σχεδίαση»
και μα ςφεδιάςω όοξια
διαδπξμή εοιθτμώ.
Δενιά ςσξ μεμξύ
μοξπξύμε μα εοιλένξτμε
σημ ταχύτητα σηρ
κίμηςηρ και αμ η κίμηςη
θα νεκιμά με κλικ ή
ατσόμασα, μεσά ή με σξ
οπξηγξύμεμξ
αμσικείμεμξ. Αμ οασήςω
κάσω αοό λετκό ολαίςιξ
σξ

Αναπαραγωγή

μοξπώ μα δω οώρ έγιμε
η διαυάμειά μξτ.

σημ οαπξτςίαςή μξτ μοξπώ μα βάλω ήφξ: αοό σημ καπσέλα Εισαγωγή ςσξ Ήχος αμξίγει
οστςςόμεμξ μεμξύ και εοιλέγω Ήχος από αρχείο (αυξύ έφω ςσξμ ΗΤ μξτ σπαγξύδιμελωδία-ήφξ ςε mp3 αοξθηκετμέμξ

μοξπώ μα «κασεβάςω αοό σξ youtube, αμ δεμ

έφω), όοωρ υαίμεσαι ςσημ οαπακάσω εικόμα.

ση ςτμέφεια
αμξίγει οαπάθτπξ
ενεπεύμηςηρ σξτ ΗΤ
μξτ, όοξτ βπίςκω
σξμ ήφξ οξτ θέλω
(ΠΡΟΟΧΗ: οπέοει
μα νέπω οξύ έφω
αοξθηκεύςει σξμ
ήφξ μξτ!), σξμ
εοιλέγω και οασώ
ΟΚ ή διολό κλικ
οάμω σξτ.

σξ μικπό
οαπαθτπάκι οξτ
αμξίγει εοιλέγω αμ
θέλω ξ ήφξρ μξτ μα
νεκιμά ατσόμασα ή
με κλικ. Αμ εοιλένω
με κλικ,
εμυαμίζεσαι έμα
μικπό κίσπιμξ
μεγαυωμάκι οξτ σξ
οηγαίμω ςε όοξιξ
ςημείξ σηρ
διαυάμειαρ δε με
εμξφλεί.

Για μα ξπίςω οόσε θα ςσαμασήςει ξ ήφξρ-σπαγξύδι μξτ και μα μη ςσαμασά μόλιρ κάμω κλικ, ακξλξτθώ
σα βήμασα σηρ οαπακάσω εικόμαρ: Δενιά ςσξ λετκό ολαίςιξ, εοιλέγξμσαρ σξ σπαγξύδι-ήφξ (σξ ίδιξ
ςτμβαίμει και ςε ό,σι εοιλένω ςσξ ίδιξ ολαίςιξ) οασώ ςσξ

και ςσξ οστςςόμεμξ μεμξύ ….

…εοιλέγω
Επιλογές εφέ
και ςση ςτμέφεια
ςσξ οαπάθτπξ οξτ
αμξίγει διαλέγω
οώρ μα νεκιμά και
οόσε (μεσά αοό
οόςερ διαυάμειερ) μα
σελειώμει η
αμαοαπαγωγή σξτ
ήφξτ/σπαγξτδιξύ
μξτ, όοωρ υαίμεσαι
ςσημ εοόμεμη
εικόμα.

Για μα αοξθηκεύςω σημ
οαπξτςίαςή μξτ, οασώ
ςσξ οξλύφπωμξ
εικξμίδιξ απιςσεπά
οάμω και ςσξ μεμξύ
οξτ αμξίγει αοό σξ
Αποθήκευση ως
εοιλέγω
Παρουσίαση
PowerPoint
( ή και 97-2003 αμ
θέλω μα οαίζει και ςε
οαλaιόσεπα Office ).

Δίμω κασόοιμ όμξμα ςσημ οαπξτςίαςη μξτ και οπξςέφω οξύ σημ αοξθηκεύω, ώςσε μα μοξπώ μα σημ βπω. Καλό είμαι
μα αοξθηκεύξτμε αοό σημ απφή σημ επγαςία μαρ, για μα μη σημ φάςξτμε αμ κάσι ςτμβεί, και μα οασάμε ςτφμά ση
διςκεσξύλα δίολα αοό σξ οξλύφπωμξ κξτμοί οάμω απιςσεπά, ώςσε μα ‘φξτμε ςτμεφώρ αοξθηκετμέμη σημ επγαςία μαρ
με σιρ οιξ οπόςυασερ αλλαγέρ οξτ έφξτμε κάμει.

Αοό ση δαςκάλα ςαρ
Βξύλα Σπέμσςιξτ

