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Εισαγωγή

Αυτή η ενότητα στοχεύει να παρέχει στους μαθητές τις απαραίτητες
δεξιότητες για τη λειτουργία των πιο κοινών τύπων λογισμικού.
Ξεκινώντας με το λογισμικό επεξεργασίας κειμένου, θα εξετάσουμε τη
Microsoft Word και τις λειτουργίες της, εστιάζοντας στις πιο χρήσιμες.
Στη συνέχεια, θα εξετάσουμε τα υπολογιστικά φύλλα και τη Microsoft
Excel, για να κατανοήσουμε καλύτερα τι μπορούν να κάνουν αυτοί οι
τύποι εφαρμογών και πώς μπορεί να εφαρμοστεί αυτή η ικανότητα στην
καθημερινή μας ζωή. Τέλος, θα εξετάσουμε τη Microsoft PowerPoint και
τις εφαρμογές παρουσίασης.
Για τους σκοπούς αυτής της ενότητας, θα εξετάσουμε τη Microsoft Office
2016.
Μαθησιακά αποτελέσματα:
- Δημιουργία εγγράφων μεγάλου μήκους.
- Χρήση υπολογιστικών φύλλων-excel spreadsheets για τη διαχείριση
οικονομικών ή για άλλους σκοπούς
- Πραγματοποίηση εντυπωσιακών και ελκυστικών παρουσιάσεων
(Power Point).
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Θέμα 1: Επεξεργασία κειμένου (Microsoft Word, Έγγραφα Google Google Docs)

Η γνώση λογισμικού επεξεργασίας κειμένου είναι μία από τις πιο βασικές
δεξιότητες υπολογιστών που μπορούμε να αναπτύξουμε. Η Microsoft
Word και τα Έγγραφα Google (Google Docs) είναι και τα δύο πολύ
ευρέως γνωστά και χρησιμοποιούνται από εκατομμύρια ανθρώπους
καθημερινά για τη σύνθεση διαφόρων τύπων εγγράφων.
Αυτός ο τύπος λογισμικού μπορεί να χρησιμοποιηθεί για τη δημιουργία
εγγράφων κειμένου, όπως συνταγές, λίστες υποχρεώσεων, τις σκέψεις
σας ή ακόμη και κάτι που θέλετε να μοιραστείτε με κάποιον αγαπητό σας
πρόσωπο. Άλλες χρήσεις περιλαμβάνουν επιστολές, αναφορές και άλλα
έγγραφα κειμένου. Μπορεί επίσης να χρησιμοποιηθεί και για
δημιουργική ή ακαδημαϊκή συγγραφή όπως επίσης επιτρέπει στους
χρήστες να προσθέσουν εικόνες, πίνακες και άλλα αντικείμενα, καθώς
και πολλές άλλες λειτουργίες για να βοηθήσουν στη δημιουργία
οποιουδήποτε τύπου εγγράφου που χρειάζονται.
Σε αυτό το θέμα, θα εξετάσουμε πώς να δημιουργήσουμε ένα έγγραφο
σε εφαρμογές επεξεργασίας κειμένου (Microsoft Word), πώς να
μορφοποιήσουμε το κείμενο και το έγγραφο γενικά, πώς να εισάγουμε
αντικείμενα (π.χ. πίνακες, εικόνες κ.λπ.) και πώς να ρυθμίσουμε τη
σελίδα για εκτύπωση .
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Βασικές λειτουργίες, προσθήκη και μορφοποίηση κειμένου – Εύκολο
Ξεκινήστε ανοίγοντας ένα κενό έγγραφο του Microsoft Word στον
υπολογιστή σας.1 Θα δείτε μια κενή σελίδα και ο δρομέας- cursor θα
αναβοσβήνει επάνω αριστερά στη σελίδα σας.
Πριν προχωρήσετε, είναι σημαντικό να γνωρίζετε ορισμένους όρους:
Ένας χαρακτήρας είναι οποιοδήποτε σύμβολο που μπορείτε να
προσθέσετε στο έγγραφό σας, είτε πληκτρολογώντας το στο
πληκτρολόγιό σας είτε με άλλα μέσα. Αυτό περιλαμβάνει γράμματα,
αριθμούς, ακόμη και κενά.
Η παράγραφος είναι ένα σύνολο χαρακτήρων (λέξεις, φράσεις) που
έχουν διαχωριστεί από το υπόλοιπο έγγραφο με το τέλος της
παραγράφου (πατώντας το πλήκτρο Enter).
Α. Πληκτρολόγηση
Η πληκτρολόγηση είναι αρκετά απλή - όποιο πλήκτρο πατήσετε στο
πληκτρολόγιό σας θα εμφανιστεί στην οθόνη του υπολογιστή σας.
Ορισμένα πλήκτρα προσφέρουν πρόσθετες λειτουργίες για μεγαλύτερη
ευελιξία. Το πλήκτρο Shift, για παράδειγμα, όταν πατηθεί ταυτόχρονα
με ένα πλήκτρο χαρακτήρων, θα εισέλθει στην κεφαλαία έκδοση αυτού
του γράμματος, εάν πατάτε ένα πλήκτρο γραμμάτων (letter key) ή, εάν
πατάτε έναν αριθμό ή ένα σύμβολο κλειδί (number or symbol Key), το
σύμβολο στο πάνω μέρος του κλειδιού θα εμφανιστεί στο επάνω μέρος
της σελίδας σας.
Το πλήκτρο Enter θα ξεκινήσει μια νέα παράγραφο και το F1-F12 είναι
πλήκτρα λειτουργίας, που ενεργοποιούν διαφορετικές εντολές,
ανάλογα με το πρόγραμμα που χρησιμοποιείτε.
Β. Γραμμή εργαλείων γρήγορης πρόσβασης (Quick Access Toolbar)
Η Γραμμή εργαλείων γρήγορης πρόσβασης προσφέρει
μερικές πολύ χρήσιμες λειτουργίες. (1) Η αναίρεση
(Undo) σάς επιτρέπει να επαναλάβετε την τελευταία
ενέργεια που εκτελέσατε και μπορεί να χρησιμοποιηθεί
διαδοχικά. Μπορείτε να κάνετε κλικ σε αυτό το κουμπί
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Google Docs is a free alternative software which offers similar functions.
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(1) Undo

(2) Redo

Figure 1: The Quick Access Toolbar

για να αναιρέσετε προηγούμενες ενέργειες, μέχρι την τελευταία φορά
που ανοίξατε το έγγραφο.
Το κουμπί προς τα δεξιά είναι (2) Επανάληψη (Redo), η οποία μπορεί
να χρησιμοποιηθεί για την επαναφορά τυχόν ενεργειών που
ακυρώσατε κατά λάθος.
Γ. Επιλογή και μετακίνηση κειμένου
Ας υποθέσουμε ότι έχετε γράψει μερικές προτάσεις ή παραγράφους και
τότε συνειδητοποιείτε ότι πιθανότατα θα ακούγονταν καλύτερα αν
αντιστραφούν. Για να μετακινήσετε κείμενο, επιλέξτε το:
• Βήμα 1: Κάντε αριστερό κλικ στην αρχή της ενότητας που θέλετε
να μετακινήσετε
• Βήμα 2: Κρατώντας πατημένο το κουμπί του ποντικιού, σύρετε το
ποντίκι σας για να γκριζάρετε όλο το κείμενο που θέλετε να
μετακινήσετε και, στη συνέχεια, αφήστε το κουμπί του ποντικιού.
Θα πρέπει να μοιάζει με Εικόνα 2:
Εικόνα 2: Επιλεγμένο κείμενο

• Βήμα 3: Τώρα, σύρετε και ρίξτε (drag and drop )το κείμενο στην
επιθυμητή τοποθεσία.
Δ. Το Clipboard
Ένα άλλο πολύ σημαντικό στοιχείο του λογισμικού επεξεργασίας
κειμένου είναι ότι μπορείτε εύκολα να εισάγετε κείμενο από αλλού ή να
μετακινήσετε ολόκληρα κομμάτια κειμένου.
Αυτό γίνεται χρησιμοποιώντας το Clipboard, το οποίο αποθηκεύει
προσωρινά δεδομένα κάθε φορά που κόβετε ή αντιγράφετε (cut and
paste) δεδομένα όπως κείμενο ή εικόνα.
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1. Αποκοπή (Cut): το επιλεγμένο κείμενο /
εικόνα αφαιρείται και τοποθετείται στο
clipboard, έτσι ώστε να μπορεί να
επικολληθεί αλλού
2. Αντιγραφή (Copy): το επιλεγμένο
κείμενο / εικόνα αντιγράφεται στο
clipboard και μπορεί να επικολληθεί
αλλού
3. Επικόλληση (Paste) : τα δεδομένα που
είναι αποθηκευμένα στο clipboard
προστίθενται όπου βρίσκεται ο δρομέας
σας.
4. Format Painter: η μορφή του
επιλεγμένου κειμένου αντιγράφεται και
μπορεί να εφαρμοστεί σε άλλο μέρος
του εγγράφου.

Εικόνα 2: Tο Clipboard
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Ε. Διαγραφή κειμένου
Υπάρχουν μερικοί τρόποι για να αφαιρέσετε κείμενο από το έγγραφό
σας. Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τα κουμπιά Backspace ή Delete για
αυτό.
1. Διαγραφή
2. Backspace
1. Διαγραφή: το επιλεγμένο κείμενο
/ εικόνα αφαιρείται. Εάν δεν έχει
επιλεγεί κείμενο / εικόνα, ο
χαρακτήρας στα δεξιά του δρομέα
διαγράφεται.
2. Backspace: Ο χαρακτήρας στα
αριστερά του δρομέα
διαγράφεται.
Εικόνα 3: Το πληκτρολόγιο

Συμβουλές για εκπαιδευόμενους:
Εάν διαγράψετε κάτι κατά λάθος, μην ανησυχείτε. Μπορείτε πάντα να
χρησιμοποιήσετε την εντολή Αναίρεση-UNDO!
Για να διαγράψετε μεγάλα κομμάτια κειμένου ή στοιχείων, επιλέξτε τα και
πατήστε Διαγραφή.

Επιπλέον δραστηριότητα:
Χρησιμοποιήστε τις δεξιότητες που μάθαμε μέχρι τώρα και αφιερώστε λίγο
χρόνο για να πληκτρολογήσετε το παρακάτω κείμενο.
Ο Δεύτερος Παγκόσμιος Πόλεμος (ή ο Β 'Παγκόσμιος Πόλεμος) διήρκεσε από το 1939 έως το
1945. Ξεκίνησε με την εισβολή της Πολωνίας από τη Γερμανία την 1η Σεπτεμβρίου 1939.
Τελείωσε με την παράδοση της Ιαπωνίας στις 15 Αυγούστου 1945.
Υπήρχαν δύο αντίπαλες πλευρές, οι Σύμμαχοι και ο Άξονας. Οι Σύμμαχοι περιλάμβαναν το
Ηνωμένο Βασίλειο, τη Γαλλία και την Πολωνία. Οι δυνάμεις του Άξονα περιλάμβαναν τη
Γερμανία, την Ιαπωνία και την Ιταλία.
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Z. To Ribbon (Η Καρτέλα)
Tabs (Καρτέλες)

Εντολές (Commands)

Εικόνα 4: Το Ribbon (Κορτέλα)

Το πάνω μέρος του παραθύρου της Word ονομάζεται Ribbon (Καρτέλα)
(Εικόνα 5) και περιέχει διαφορετικές καρτέλες:
- Αρχείο -File,
- Αρχική σελίδα -Home,
- Εισαγωγή (Insert) κ.λπ.).
Κάθε καρτέλα περιέχει μερικές ομαδοποιημένες εντολές:
- Clipboard, Γραμματοσειρά (Font), Παράγραφος (Paragraph) κ.λπ..
Η. Μορφοποίηση κειμένου (Text Formatting)
Η μορφοποίηση κειμένου(Text Formatting) είναι ο όρος που
χρησιμοποιείται για να περιγράψει τις αλλαγές που έγιναν στην
εμφάνιση των χαρακτήρων. Αυτό περιλαμβάνει την αύξηση ή τη μείωση
του μεγέθους των γραμμάτων, το χρώμα, τη δημιουργία μιας
αυτοματοποιημένης λίστας ή τους έντονους (bold) χαρακτήρες,
πλάγιους χαρακτήρες ή την υπογράμμισή τους.
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1. Font (Γραμματοσειρά)

2. Font Size (Μέγεθος
γραμματοσειράς)

3. Increase font size (Αυξήστε το
μέγεθος της γραμματοσειράς)

4. Decrease font size (Μειώστε το
μέγεθος της γραμματοσειράς;
5. Change case
(Αλλαγή
περίπτωσης)

6. Clear all formatting
(Εκκαθάριση όλων των
μορφοποιήσεων)
9. Font Colour (Χρώμα
γραμματοσειράς
10. Text highlight colour (Χρώμα
επισήμανσης κειμένου)

14. Italics (Πλάγια
γράμματα)
13. Bold (Έντονα
γράμματα)

15. Underline/ Υπογράμμιση

7. Subscript
(Μικρά
γράμματα
κάτω)

11. Text effects and typography (Εφέ
κειμένου και τυπογραφικά)
12. Superscript (Υπερκείμενο -Μικρά
γράμματα πάνω)

8. Strikethrough (γραμμή πάνω
Εικόνα 5: Οι εντολές γραμματοσειράς
στα γράμματα)
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1. Γραμματοσειρά: το στυλ των χαρακτήρων (ή το στυλ
γραμματοσειράς)
2. Μέγεθος γραμματοσειράς: το μέγεθος των χαρακτήρων σε
τυπογραφικά σημεία
3. Αύξηση μεγέθους γραμματοσειράς: αυξάνει το μέγεθος των
χαρακτήρων κατά 2 σημεία
4. Μείωση μεγέθους γραμματοσειράς: μειώνει το μέγεθος των
χαρακτήρων κατά 2 σημεία
5. Αλλαγή περίπτωσης: Μετατρέψτε το επιλεγμένο κείμενο σε
πεζά, κεφαλαία ή άλλα κοινά γράμματα.
6. Εκκαθάριση όλων των μορφοποιήσεων: Καταργήστε
οποιαδήποτε μορφοποίηση από το κείμενο και επιστρέψτε την
στην προεπιλογή.
7. Subscript: σας επιτρέπει να πληκτρολογήσετε πολύ μικρά
γράμματα στο κάτω μέρος της γραμμής κειμένου (που
χρησιμοποιούνται συχνά στα Μαθηματικά).
8. Strikethrough: σας επιτρέπει να διαγράψετε κάτι, διατηρώντας το
στη σελίδα.
9. Χρώμα γραμματοσειράς: αλλάξτε το χρώμα του κειμένου σας.
10.Χρώμα επισήμανσης κειμένου: σας επιτρέπει να επισημάνετε το
κείμενό σας σε έντονα χρώματα
11.Εφέ κειμένου και τυπογραφία: σας επιτρέπει να προσθέσετε εφέ
όπως σκιές στο κείμενό σας ή να επιλέξετε στιλιστικά κείμενα.
12.Υπερκείμενο: σας επιτρέπει να πληκτρολογήσετε πολύ μικρά
γράμματα στην κορυφή της γραμμής κειμένου (όπως για
υποσημειώσεις)
13. Έντονα
14.Πλάγια
15.Υπογραμμισμένα
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Συμβουλές για μαθητές:
Εάν δεν μπορείτε να θυμηθείτε τι κάνει ένα κουμπί, τοποθετήστε τον δείκτη του ποντικιού
πάνω του. Λίγο αργότερα, θα εμφανιστεί ένα πλαίσιο που θα εξηγεί τη λειτουργία του
κουμπιού.
Μη διστάσετε να πειραματιστείτε! Αν κάνετε κάτι που δεν σας φαίνεται σωστό, δεν
χρειάζεται να πανικοβληθείτε - μπορείτε πάντα να χρησιμοποιήσετε τη λειτουργία
αναίρεσης!

Επιπλέον δραστηριότητα:
Δοκιμάστε τις ικανότητές σας!
Χρησιμοποιώντας το κείμενο που πληκτρολογήσατε νωρίτερα, εκτελέστε τις ακόλουθες
ενέργειες για να εξασκήσετε αυτό που εξετάσαμε μέχρι τώρα.
1. Υπογραμμίστε τα ονόματα των χωρών.
2. Κάντε τις ημερομηνίες πλάγιες.
3. Κάντε έντονα τα ονόματα των δύο αντιτιθέμενων στρατιωτικών συμμαχιών.
4. Αυξήστε το μέγεθος της γραμματοσειράς σε 14.
5. Αλλάξτε το στυλ γραμματοσειράς σε κάτι που σας αρέσει.
6. Επισημάνετε την ημερομηνία έναρξης του πολέμου. Επιλέξτε ένα χρώμα που σας αρέσει!
7. Την ημερομηνία 1η Σεπτεμβρίου 1939, μετατρέψτε το «η» σε υπεργράφημα (superscript).
8. Αλλάξτε το χρώμα ολόκληρου του κειμένου σε κάτι που σας αρέσει.
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Α. Αποθήκευση του αρχείου σας
1. Αποθήκευση αρχείου για πρώτη φορά

Ribbon

Για να αποθηκεύσετε το έγγραφό σας για πρώτη φορά, κάντε κλικ
στην καρτέλα Αρχείο επάνω αριστερά. Μια Καρτέλα (Ribbon) θα
εμφανιστεί στην αριστερή πλευρά με μερικές επιλογές. Κάντε κλικ
στην επιλογή ΄Αποθήκευση ως΄ και επιλέξτε το φάκελο στον οποίο
θέλετε να αποθηκεύσετε το αρχείο (Εικόνα 7). Για τους σκοπούς
αυτού, επιλέξτε το φάκελο Έγγραφα-documents.

Εικόνα 6: Επιλογή τοποθεσίας για το αρχείο σας
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Στη συνέχεια, θα
εμφανιστεί ένα
αναδυόμενο
παράθυρο που σας
επιτρέπει να
ονομάσετε το
αρχείο σας ή να
επιλέξετε ένα
διαφορετικό αρχείο
για να το
αποθηκεύσετε
(Εικόνα 8).
Πληκτρολογήστε
ένα όνομα για το
Εικόνα 8: Ονομασία του αρχείου σας
αρχείο σας, ώστε
να μπορείτε να το
αναγνωρίσετε
εύκολα και, στη
συνέχεια, κάντε
2. Αποθήκευση αλλαγών σε υπάρχον έγγραφο
κλικ στην επιλογή
Είναι
πολύ εύκολο
Αποθήκευση
κάτω να αποθηκεύσετε τυχόν αλλαγές που κάνατε σε ένα
προϋπάρχον
έγγραφο και μπορεί να γίνει με διάφορους τρόπους:
δεξιά.
• Κάντε κλικ στο εικονίδιο Αποθήκευση πάνω αριστερά στη γραμμή
εργαλείων γρήγορης πρόσβασης, που μοιάζει με δισκέτα ή
• Κάντε κλικ στο Αρχείο και, στη συνέχεια, Αποθήκευση ή
• Πατήστε ταυτόχρονα το πλήκτρο Ctrl + S - αυτό ονομάζεται
συντόμευση πληκτρολογίου.
Επιπλέον δραστηριότητα:
Αποθηκεύστε το αρχείο που δημιουργήσατε στην ενότητα Έγγραφα (βλέπε
εικόνες 7 και 8), με το όνομα "Ιστορία WW2 - (το όνομά σας)".
Θα το χρησιμοποιήσουμε σε μεταγενέστερα στάδια.
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Παράγραφοι και μορφοποίηση σελίδας – Μέτριας δυσκολίας
Διάρκεια: 45 λεπτά
Β. Άνοιγμα αρχείου
Υπάρχουν δύο τρόποι για να ανοίξετε ένα προϋπάρχον αρχείο.
• Ανοίξτε το φάκελο στον υπολογιστή σας που περιέχει το αρχείο
και κάντε διπλό κλικ πάνω του, ή
• Ανοίξτε τη Microsoft Word (Εικόνα 9). Εάν έχετε δουλέψει
πρόσφατα σε αυτό το έγγραφο, ίσως δείτε το όνομα του αρχείου
σας στην μπλε Καρτέλα (Ribbon) στα αριστερά. Εάν ναι, κάντε
κλικ σε αυτό.
• Εάν όχι, κάντε κλικ στο Άνοιγμα άλλων εγγράφων, το οποίο θα
σας δώσει την επιλογή να αναζητήσετε το αρχείο στον
υπολογιστή σας. Κάντε κλικ.
• Περιηγηθείτε για να το κάνετε.
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Document 1

Sarah’s file

Εικόνα 9: Άνοιγμα αρχείου Word

Επιπλέον δραστηριότητα:
Χρησιμοποιήστε έναν από τους δύο τρόπους που περιγράφονται παραπάνω για
να ανοίξετε το αρχείο που δημιουργήσατε για την τελευταία δραστηριότητα.
Αποθηκεύτηκε στην ενότητα Έγγραφα, με το όνομα "Ιστορία - WW2 - (το όνομά
σας)".
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Γ. Μορφοποίηση παραγράφων
Όπως εξηγήθηκε προηγουμένως, μια παράγραφος είναι ένα σύνολο
χαρακτήρων (λέξεις, φράσεις) που έχουν διαχωριστεί από το υπόλοιπο
έγγραφο με το τέλος της παραγράφου (πατώντας το πλήκτρο Enter).
Υπάρχουν μερικές ρυθμίσεις που μπορούν να μας βοηθήσουν να
οργανώσουμε το κείμενο στη σελίδα μας στην ομάδα εντολών
(Command Group) Paragraph (Παράγραφος).
3. Λίστα πολλαπλών επιπέδων-Multilevel list

4. Μείωση εσοχής – decrease
indent
2. Αρίθμηση-Numbering
1. Κουκκίδες - bullets

5. Αύξηση εσοχής – increase
indent
6. Ταξινόμηση - sort

7. Ευθυγραμμίστε
αριστερά-align left
8. Κεντράρισμα κειμένουcentre
9. Ευθυγραμμίσττε δεξιάAlign right

10. Justify

12. Σκίαση-shading

13. Περίγραμμαborders

11. Διάταξη γραμμής και παραγράφων

Εικόνα 7: Η ομάδα εντολών (command group) Paragraph ( Παράγραφος)

1. Κουκκίδες: Δημιουργήστε μια λίστα με κουκκίδες επιλέγοντας το
κείμενο και στη συνέχεια κάνοντας κλικ σε αυτό το κουμπί. Πατώντας το
πλήκτρο Enter θα μετακινηθείτε στο επόμενο σημείο.
2. Αρίθμηση: Δημιουργήστε μια αριθμημένη λίστα επιλέγοντας το
κείμενο και στη συνέχεια κάνοντας κλικ σε αυτό το κουμπί. Πατώντας το
πλήκτρο Enter θα μετακινηθείτε στον επόμενο αριθμό στη λίστα σας.
3. Λίστα πολλαπλών επιπέδων: Δημιουργήστε μια λίστα πολλαπλών
επιπέδων για να οργανώσετε αντικείμενα ή να δημιουργήσετε ένα
περίγραμμα.
4. Μείωση εσοχής: Μετακινήστε την παράγραφο σας προς τα αριστερά.
5. Αύξηση εσοχής: Μετακινήστε την παράγραφο σας προς τα δεξιά.
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6. Ταξινόμηση: Τακτοποιήστε την τρέχουσα επιλογή με αριθμητική ή
αλφαβητική σειρά - ιδιαίτερα χρήσιμη για δεδομένα σε έναν πίνακα.
7. Ευθυγράμμιση αριστερά: Ευθυγραμμίστε το περιεχόμενό σας με το
αριστερό περιθώριο
8. Κεντράρισμα κειμένου: Κεντράρετε το περιεχόμενό σας στη σελίδα
9. Ευθυγράμμιση δεξιά: Ευθυγραμμίστε το περιεχόμενό σας με το
σωστό περιθώριο
10. Justify: Κατανομή του κειμένου σας ομοιόμορφα μεταξύ
περιθωρίων
11. Διάταξη γραμμής και παραγράφων: Επιλέξτε πόσος χώρος
εμφανίζεται μεταξύ γραμμών κειμένου ή μεταξύ παραγράφων.
12. Σκίαση: Αλλάξτε το χρώμα πίσω από την τρέχουσα επιλογή.
13. Περίγραμμα: Προσθέστε ή αφαιρέστε περιγράμματα ανάλογα με
την προτίμηση σας.

Δ. Κεφαλίδες, υποσέλιδα και αριθμοί σελίδων
Ας πούμε ότι γράφετε ένα έγγραφο μήκους μερικών σελίδων και θέλετε
κάποια στοιχεία να επαναλαμβάνονται σε κάθε σελίδα, όπως αυτό το
έγγραφο έχει τα λογότυπα των συμμετεχόντων οργανισμών στην
κορυφή, το λογότυπο και την αποποίηση ευθυνών Erasmus + στο κάτω
μέρος . Εάν γράφετε ένα βιβλίο, ίσως, για παράδειγμα, να θέλετε ο τίτλος
να εμφανίζεται στο πάνω μέρος κάθε σελίδας και ο συγγραφέας στο
κάτω μέρος της σελίδας ή να θέλετε να προσθέσετε τον αριθμό σελίδας
κάπου. Όλα αυτά μπορούν εύκολα να γίνουν μέσω της καρτέλας
Εισαγωγή (Insert tab).

Figure 8: Headers, Footers & Page numbers
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1. Κεφαλίδα (Header): Σας βοηθά να επαναλάβετε τις πληροφορίες στο
πάνω μέρος της σελίδας.
2. Υποσέλιδο (Footer): Σας βοηθά να επαναλάβετε τις πληροφορίες στο
κάτω μέρος της σελίδας.
3. Αριθμός σελίδας (Page Number): Σας επιτρέπει να επιλέξετε από
μερικούς διαφορετικούς τύπους προκαθορισμένων αριθμών σελίδων ή
να δημιουργήσετε το δικό σας στυλ.
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Όταν κάνετε κλικ στην κεφαλίδα (Header), θα εμφανιστεί το
αναπτυσσόμενο μενού παρακάτω:

1. Προκαθορισμένοι τύποι
κεφαλίδας (Pre-set header
types)

Εικόνα 9: Κεφαλίδα (Header)

1. Προκαθορισμένοι τύποι κεφαλίδας (Pre-set header types): κάνοντας
κλικ σε έναν από αυτούς θα εμφανιστεί αυτόματα στο έγγραφό σας,
επιτρέποντάς σας να πληκτρολογήσετε το κείμενο που θέλετε να
εμφανίζεται σε κάθε υποδοχή.
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2. Επεξεργασία κεφαλίδας (Edit header): αυτό θα σας επιτρέψει να
κάνετε αλλαγές στην υπάρχουσα κεφαλίδα
3. Κατάργηση κεφαλίδας (Remove header): διαγράφει τυχόν αλλαγές
που κάνατε στην κεφαλίδα. Εάν το πατήσατε αυτό κατά λάθος,
μπορείτε πάντα να χρησιμοποιήσετε τη λειτουργία αναίρεσης.
Όταν κάνετε κλικ στο Υποσέλιδο (Footer), εμφανίζεται ένα μενού που
μοιάζει πολύ με το μενού Κεφαλίδας (Header). Η διαφορά είναι απλώς
ότι αυτή τη φορά, επεξεργάζεστε το κάτω μέρος της σελίδας αντί για
την κορυφή.
Κάνοντας κλικ στον αριθμό σελίδας θα εμφανιστεί ένα αναπτυσσόμενο
μενού με μερικές επιλογές:

1. Αρχή σελίδας (Top of Page)/
Κάτω μέρος σελίδας (Bottom
of Page)/ Περιθώρια σελίδας
(Page margins): προσθέστε τον
αριθμό σελίδας σε καθεμία
από αυτές τις τοποθεσίες
ανάλογα. Κάνοντας κλικ σε
κάθε ένα από αυτά τα κουμπιά
θα εμφανιστεί ένα
αναπτυσσόμενο μενού πολύ
Εικόνα 13: Αριθμοί σελίδων
παρόμοιο με αυτό που
φαίνεται στο σχήμα 12, όπου
μπορείτε να επιλέξετε την ακριβή θέση του αριθμού.
2. Τρέχουσα θέση (Current Position): θα εμφανιστεί ένας αριθμός
σελίδας στο σημείο εισαγωγής (όπου βρίσκεται ο δρομέας σας).
3. Μορφοποίηση αριθμών σελίδων (Format Page Numbers): θα σας
επιτρέψει να επεξεργαστείτε την υπάρχουσα αρίθμηση σελίδων
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4. Κατάργηση αριθμών σελίδων (Remove Page Numbers): θα αφαιρέσει
την τρέχουσα σελίδα

Επιπλέον δραστηριότητα:
Εκτελέστε τα ακόλουθα στο αρχείο "Ιστορικό WW2 - (όνομα)":
1. Εισαγάγετε μια κεφαλίδα με τον τίτλο του εγγράφου σας στο κέντρο της
σελίδας - "Ιστορικό WW2".
2. Εισαγάγετε ένα υποσέλιδο με το όνομα του συγγραφέα - το όνομά σας.
3. Εισαγωγή αρίθμησης σελίδων.
4. Αποθηκεύστε τις αλλαγές και κλείστε το έγγραφο.
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Στοιχεία και εκτύπωση – Δύσκολο
Διάρκεια: 90 λεπτά
Το Microsoft Word προσφέρει επίσης τη δυνατότητα να προσθέσετε
διαφόρων ειδών στοιχεία στο έγγραφό σας, ώστε να μπορείτε να
οργανώσετε οποιαδήποτε δεδομένα ή να τα κάνετε πιο οπτικά
ελκυστικά. Τέτοιου είδους στοιχεία περιλαμβάνουν εικόνες, πίνακες και
σχήματα.
A. Εισαγωγή εικόνας
Για να προσθέσετε μια εικόνα στο έγγραφό σας, μεταβείτε στην
καρτέλα Εισαγωγή (Insert) και δείτε την ομάδα εντολών (Command
Group) Εικονογραφήσεις (Illustrations ). Εδώ έχετε δύο τύπους τρόπων
προσθήκης εικόνων, εικόνων από τον υπολογιστή σας ή διαδικτυακών
εικόνων.

Figure 10: Illustrations

1. Για να προσθέσετε μια εικόνα που είναι ήδη αποθηκευμένη στον

Εικόνα 15: Εισαγωγή εικόνας από υπολογιστή

υπολογιστή σας, κάντε κλικ στην επιλογή Εικόνες (Pictures).
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Θα εμφανιστεί το παραπάνω παράθυρο, για να μπορείτε να εντοπίσετε
και να εισαγάγετε την εικόνα που θέλετε. Επιλέξτε την εικόνα που
θέλετε να εισαγάγετε και κάντε κλικ στο Εισαγωγή (Insert). Η εικόνα θα
εμφανιστεί στο έγγραφό σας. Στη συνέχεια, μπορείτε να διαμορφώσετε
τον τρόπο εμφάνισης του κειμένου γύρω από την εικόνα, καθώς και τη
θέση της εικόνας στη σελίδα σας (δείτε τις επόμενες σελίδες).

2. Για να αναζητήσετε μια εικόνα στο Διαδίκτυο και να την προσθέσετε
απευθείας στο έγγραφό σας, κάντε κλικ στην επιλογή Διαδικτυακές
εικόνες (Online Pictures).

Figure 11: (Διαδυκτιακές εικόνες) Online Pictures

Θα εμφανιστεί το παραπάνω παράθυρο (Εικ. 16). Στη συνέχεια,
πληκτρολογήστε μια λέξη-κλειδί στην Αναζήτηση εικόνων Bing (Bing
Image Search) για να αναζητήσετε μια σχετική εικόνα για προσθήκη στο
έγγραφό σας. Τα αποτελέσματα αναζήτησης θα εμφανιστούν στην
οθόνη σας, όπως φαίνεται στο Σχ. 17. Επιλέξτε τις εικόνες που θέλετε ο αριθμός των επιλεγμένων αντικειμένων εμφανίζεται στο κάτω μέρος και κάντε κλικ στο Εισαγωγή (Insert).
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Σχήμα 17: Αναζήτηση εικόνων Bing

Η εικόνα θα εμφανίζεται τώρα στο έγγραφό σας, στο σημείο
εισαγωγής (όπου κι αν βρίσκεται ο δρομέας σας). Το επόμενο βήμα
είναι να οργανώσετε την εικόνα σε σχέση με τα υπόλοιπα πράγματα
στη σελίδα σας.
B. Διαχείριση εικόνας
Υπάρχουν μερικά πράγματα που μπορείτε να διαμορφώσετε κατά την
προσθήκη μιας εικόνας στο έγγραφό σας. Όταν επιλέγετε την εικόνα,
μερικά πράγματα θα εμφανιστούν γύρω της.
1. Περιστροφή εικόνας: Κάντε αριστερό κλικ και κρατήστε το πατημένο.
1. Περιστρέψτε την εικόνα
(Rotate image)
2. Αναδίπλωση κειμένου
(Text wrapping)

3. Αλλαγή
μεγέθους
(Resize
wrapping)
Εικόνα 18: Εισαγωγή εικόνας

Σύρετε για περιστροφή της εικόνας προς την κατεύθυνση που θέλετε.
2. Αναδίπλωση κειμένου (Text wrapping): Μπορείτε να διαμορφώσετε
τον τρόπο με τον οποίο αναδιπλώνετε το κείμενο γύρω από την
επιλεγμένη εικόνα (ανατρέξτε στην Εικ. 20 για λεπτομέρειες).
3. Αλλαγή μεγέθους: Όλες οι κουκκίδες γύρω από την εικόνα μπορούν
να χρησιμοποιηθούν για αλλαγή μεγέθους. Κάντε αριστερό κλικ και
κρατήστε το πατημένο. Σύρετε για μεγέθυνση ή μείωση του μεγέθους
της εικόνας.
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Όταν επιλέγετε μια εικόνα ή ένα στοιχείο στο έγγραφό σας, θα
εμφανιστούν νέες καρτέλες στην Καρτέλα (Ribbon), με σκούρο μπλε
χρώμα. Αυτές οι καρτέλες προορίζονται για την επεξεργασία του εν
λόγω αντικειμένου / στοιχείου και θα διαφέρουν ανάλογα με τον τύπο
του αντικειμένου που έχετε επιλέξει.

Εικόνα 19: Καρτέλα Εργαλεία εικόνων (Picture Tools tab)

Σε αυτήν την περίπτωση, καθώς μιλάμε για εικόνες, τα Εργαλεία
εικόνων (Picture Tools) εμφανίζονται μαζί με την καρτέλα Μορφή
(Format tab), όπως φαίνεται παραπάνω..
Η αναδίπλωση κειμένου (Text wrapping) είναι μια από τις πιο
σημαντικές ρυθμίσεις που πρέπει να εξετάσετε κατά τη διαμόρφωση
μιας εικόνας.
1. Σύμφωνα με το κείμενο (In Line with Text)
σημαίνει ότι η εικόνα γίνεται μέρος της
γραμμής κειμένου στην οποία εισήχθη.
2. Η αναδίπλωση τετράγωνου κειμένου
(Square text wrapping ) θα πλαισιώσει το
κείμενο γύρω από την εικόνα σε ένα
τετράγωνο, ακόμα και αν η εικόνα σας είναι
στρογγυλή.
3. Σφιχτά (Tight): Τα περιθώρια μεταξύ της
εικόνας και του κειμένου είναι μικρότερα.
4. Ενδιάμεσα (Through): Η αναδίπλωση
κειμένου ταιριάζει άνετα στα περιθώρια της
εικόνας.
Figure 12: Text Wrapping

5. Πάνω και κάτω (Top and bottom): Το
κείμενο εμφανίζεται στο επάνω μέρος και στο
κάτω μέρος της εικόνας και όχι στα πλάγια.
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6. Πίσω από το κείμενο (Behind text): Η εικόνα εμφανίζεται πίσω από
το κείμενο, όπως μια εικόνα φόντου
7. Μπροστά από το κείμενο (In front of text): Η εικόνα εμφανίζεται
πάνω από το κείμενο, το κρύβει.

Ένας άλλος τρόπος περιστροφής ή αναστροφής μιας
εικόνας είναι κάνοντας κλικ στο κουμπί που
επισημαίνεται στην παρακάτω εικόνα, το οποίο θα
εμφανίσει το αναπτυσσόμενο μενού Περιστροφή
αντικειμένου:

Εικόνα 21: Περιστροφή
εικόνας

Επιπλέον δραστηριότητα:
Προσθέστε μια εικόνα στο αρχείο "Ιστορία WW2 - (όνομα)". Μπορείτε να
επιλέξετε να χρησιμοποιήσετε μια εικόνα από τον υπολογιστή σας ή να
αναζητήσετε μια εικόνα στο διαδίκτυο, όπως αναφέρθηκε προηγουμένως.
Τοποθετήστε το στη δεξιά πλευρά της σελίδας σας, δίπλα στο κείμενό σας,
χρησιμοποιώντας αναδίπλωση τετραγώνου κειμένου(Square text wrapping).
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Γ. Εισαγωγή πίνακα
Ένας πίνακας μπορεί επίσης να αποδειχθεί πολύ χρήσιμο στοιχείο
σε ένα έγγραφο. Μπορεί να βοηθήσει στην απεικόνιση των
δεδομένων με πιο καθαρό τρόπο.
Για να προσθέσετε έναν πίνακα, μεταβείτε στην καρτέλα Εισαγωγή
(Insert) και κάντε κλικ στην επιλογή Πίνακας (Table). Αυτό θα δείξει
το παρακάτω αναπτυσσόμενο μενού:
Μπορείτε πολύ εύκολα να προσθέσετε έναν πίνακα
επισημαίνοντας τον αριθμό των γραμμών και των στηλών που
θέλετε στο πλέγμα με κόκκινο χρώμα. Εδώ, σημειώσαμε 3 στήλες
με 5 σειρές, έτσι ώστε να μας δώσει έναν πίνακα που μοιάζει με
αυτό (εικόνα 22):

Εναλλακτικά, μπορείτε να κάνετε κλικ στο Εισαγωγή
πίνακα (Insert Table). Θα εμφανιστεί το ακόλουθο
αναδυόμενο παράθυρο (εικόνα 23):

Εικόνα 22: Πίνακας γρήγορης
εισαγωγής

Εικόνα 13: Insert Table
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Εδώ μπορείτε να ορίσετε μερικές παραμέτρους για τον πίνακα σας,
όπως το μέγεθος και εάν θα ανταποκρίνεται στην ποσότητα του
κειμένου που προσθέτετε, δηλαδή εάν θα προσαρμοστεί αυτόματα
ώστε να ταιριάζει στα περιεχόμενα.
Μόλις προστεθεί ο πίνακας σας, μπορείτε να ξεκινήσετε την εισαγωγή
δεδομένων. Απλώς βάλτε τον κέρσορα στο αντίστοιχο κελί και
πληκτρολογήστε τις πληροφορίες που θέλετε.
Δ. Μορφοποίηση πίνακα
Όταν επιλεγεί ένας πίνακας, θα εμφανιστούν στην καρτέλα δύο νέες
καρτέλες με την ονομασία Εργαλεία πίνακα (Table Tools), η σχεδίαση
(Design) και η διάταξη (Layout). Όπως και πριν, αυτά σχετίζονται μόνο
με το αντικείμενο που έχει επιλεγεί, στην περίπτωση αυτή, στον πίνακα.

Εικόνα 24: Εργαλεία πίνακα

Από την καρτέλα Σχεδίαση (Design) , μπορείτε να επιλέξετε την
εμφάνιση του πίνακα σας στην ομάδα εντολών Πίνακας στυλ (Table
Styles). Υπάρχουν πολλές επιλογές από τις οποίες μπορείτε να
επιλέξετε, ώστε να έχετε έναν οπτικά ελκυστικό και λειτουργικό πίνακα
σε πολύ σύντομο χρονικό διάστημα.

Εάν προτιμάτε να χρωματίσετε μόνο μερικά (ή όλα) τα κελιά σας,
μπορείτε να κάνετε κλικ στη σκίαση και να επιλέξετε ένα χρώμα από
εκεί. Τα επιλεγμένα κελιά (ή το κελί στο οποίο βρίσκεται ο δρομέας σας
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επί του παρόντος, εάν δεν έχετε επιλέξει κελιά), θα γεμίσουν με το
χρώμα που έχετε επιλέξει.

Ομοίως, στο Στυλ (Styles) περιγράμματος μπορείτε να αλλάξετε τον
τρόπο εμφάνισης των περιγραμμάτων του πίνακα σας,
συμπεριλαμβανομένου του χρώματος, του πάχους και του στυλ
γραμμής.

Στην καρτέλα Διάταξη (Layout) μπορείτε να προσθέσετε ή να
αφαιρέσετε σειρές, να ορίσετε τη θέση του κειμένου στο κελί ή να
αλλάξετε το μέγεθος των κελιών του πίνακα σας.
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Ε. Εισαγωγή σχήματος
Στη Microsoft Word μπορείτε επίσης να προσθέσετε απλά σχήματα,
όπως τετράγωνα, ορθογώνια, κύκλους, βέλη και πολλά άλλα.
Μεταβείτε στην καρτέλα Εισαγωγή (Insert) και κάντε κλικ στην επιλογή
Σχήματα (Shapes) στην ομάδα εντολών του
εικονογραφήσεις (Illustrations).

Θα εμφανιστεί το αναπτυσσόμενο μενού στα δεξιά.
Κάντε κλικ για να επιλέξετε ποιο σχήμα θέλετε να
προσθέσετε και, στη συνέχεια, κάντε κλικ και σύρετε σε
έναν κενό χώρο στη σελίδα το σχήμα (εικόνα 25).
Ζ. Διαμόρφωση σχήματος
Για τα σχήματα έχουμε τα Εργαλεία σχεδίασης (Drawing
Tools) , τα οποία θα εμφανίζονται όταν επιλέγεται ένα
σχήμα που έχετε εισαγάγει στο έγγραφό σας (εικόνα 26).

Εικόνα 25: Εισαγωγή σχήματος

Εικόνα 26: Εργαλεία σχεδίασης

Από αυτήν την καρτέλα μπορείτε να προσθέσετε περισσότερα σχήματα
(ομάδα εντολών Insert Shapes). Μπορείτε επίσης να αλλάξετε το στυλ
του επιλεγμένου σχήματος, να αλλάξετε χρώματα και να προσθέσετε
εφέ από την ομάδα εντολών Shape Styles. Επίσης, όπως είδαμε
νωρίτερα με εικόνες, σε αυτήν την καρτέλα μπορείτε να επεξεργαστείτε
την αναδίπλωση κειμένου (text wrapping) και να προσαρμόσετε το
μέγεθος του αντικειμένου σας.
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Επιπλέον δραστηριότητα:
Πραγματοποιήστε τα ακόλουθα στο έγγραφο "Ιστορικό WW2 - (όνομα)":
1. Εισαγάγετε ένα σχήμα που σας αρέσει κάτω από τον πίνακα που δημιουργήσατε στην
προηγούμενη δραστηριότητα.
2. Ρυθμίστε τις διαστάσεις του σε 4x4.
3. Επιλέξτε ένα ανοιχτό χρώμα για να γεμίσετε το σχήμα και ένα πιο σκούρο χρώμα για
το περίγραμμα.
4. Αποθηκεύστε τις αλλαγές σας.
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Η. Εκτύπωση
Για να εκτυπώσετε το έγγραφό σας,
κάντε κλικ στην καρτέλα Αρχείο (File)
επάνω αριστερά και, στη συνέχεια,
Εκτυπώστε (Print) στην Καρτέλα που
θα εμφανιστεί στα αριστερά. Θα δείτε
το μενού στο Εικ. 27.
Το πιο σημαντικό, εδώ μπορείτε να
προσαρμόσετε πόσα αντίγραφα του
εγγράφου σας θέλετε να εκτυπώσετε.
Εάν θέλετε να διαμορφώσετε
πράγματα όπως έγχρωμη ή
ασπρόμαυρη εκτύπωση, κάντε κλικ
στις ιδιότητες εκτυπωτή (Printer
Properties). Αυτό θα ανοίξει ένα
παράθυρο του λογισμικού του
εκτυπωτή σας για να σας επιτρέψει να
αλλάξετε αυτές τις ρυθμίσεις.
Figure 14: Printing
Μπορείτε να επιλέξετε να εκτυπώσετε
ολόκληρο το έγγραφο ή συγκεκριμένες σελίδες ή ακόμα και την
τρέχουσα σελίδα κάνοντας κλικ στο κουμπί Εκτύπωση (Print All)
όλων των σελίδων. Αυτό θα ανοίξει ένα αναπτυσσόμενο μενού
με άλλες επιλογές.
Μπορείτε επίσης να ορίσετε εάν θα εκτυπώσετε στη μία πλευρά (print
on one side ) της σελίδας ή και στα δύο(both).
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Επιπλέον δραστηριότητα:
Για την τελική σας δραστηριότητα, εκτυπώστε το έγγραφο "WW2 - (όνομα)". Εάν
είναι δυνατόν, εκτυπώστε το έγχρωμο.

Οδηγίες / συμβουλές για εκπαιδευτικούς:
Βεβαιωθείτε ότι οι μαθητές κατανοούν:
• Πώς να χρησιμοποιήσουν το πλαίσιο πλοήγησης (Καρτέλα - Ribbon) με
καρτέλες και εντολές)
• Δημιουργήσουν έγγραφα
• Πώς εισάγουμε μια εικόνα ή έναν πίνακα σε ένα έγγραφο της Word
• Η διαφορά μεταξύ των λειτουργιών "Αποθήκευση-Save" και "Αποθήκευση ωςSave as"
• Η διαφορά μεταξύ του "Κεφαλίδα (Header)" και του "Υποσέλιδο (Footer)"
• Εκτύπωση εγγράφων

Συμβουλές για εκπαιδευόμενους:
Θυμηθείτε, τα ειδικά εργαλεία (Special Tools) εμφανίζονται μόνο εάν έχετε
επιλέξει ένα στοιχείο! Εάν δεν μπορείτε να δείτε το Εργαλείο πίνακα (Table
Tool) , τα Εργαλεία εικόνων (Picture Tools) ή τα Εργαλεία σχεδίασης(Drawing
Tools), απλώς κάντε κλικ στο αντικείμενο που θέλετε να επεξεργαστείτε. Οι
αντίστοιχες καρτέλες θα εμφανιστούν αυτόματα!
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Θέμα 2: Υπολογιστικά φύλλα (Microsoft Excel, Google Sheets)
Τα υπολογιστικά φύλλα είναι ηλεκτρονικά έγγραφα στα οποία τα
δεδομένα είναι διατεταγμένα σε σειρές (rows) και στήλες (columns),
σχηματίζοντας πλέγμα. Σε αυτήν τη μορφή, τα δεδομένα μπορούν να
χρησιμοποιηθούν για την πραγματοποίηση διαφόρων τύπων
υπολογισμών, όπως οικονομικοί ή στατιστικοί.
Τα υπολογιστικά φύλλα μπορούν να χρησιμοποιηθούν για την
οργάνωση και την κατηγοριοποίηση δεδομένων και την παροχή
αποτελεσμάτων, για παράδειγμα για τη δημιουργία προϋπολογισμών,
την παραγωγή γραφημάτων και πολλά άλλα. Τα υπολογιστικά φύλλα
μπορεί να αποδειχθούν ιδιαίτερα χρήσιμα για τη διαχείριση και την
επεξεργασία μεγάλων ποσοτήτων δεδομένων. Η οργάνωση δεδομένων
σε υπολογιστικά φύλλα μπορεί να σας βοηθήσει να παρακολουθείτε
καθημερινές εργασίες, όπως τα έξοδα νοικοκυριού, αλλά μπορεί επίσης
να χρησιμοποιηθεί για επαγγελματικούς σκοπούς, για παράδειγμα για
τη διαχείριση μιας επιχείρησης - τα έξοδα, το εισόδημα, την παραγωγή
και πολλά άλλα πράγματα.
Σε αυτό το θέμα θα εξηγήσουμε τα βασικά στοιχεία και τις λειτουργίες
του λογισμικού υπολογιστικών φύλλων, καθώς και μερικούς πρακτικούς
τρόπους για να τα χρησιμοποιήσετε.

Βασικά στοιχεία υπολογιστικών φύλλων - Εύκολο
Διάρκεια: 45 λεπτά

Α. Κελιά, σειρές, στήλες
Για να κατανοήσουμε πώς λειτουργούν τα υπολογιστικά φύλλα, πρέπει
πρώτα να ρίξουμε μια ματιά στη διάταξη για να κατανοήσουμε τα
διαφορετικά στοιχεία της Excel.
Αυτό είναι το φύλλο εργασίας της excel (Εικ. 28.). Η μορφή πλέγματος
διευκολύνει τη διαχείριση και τον χειρισμό δεδομένων για την εκτέλεση
υπολογισμών και αποτελεσμάτων απόδοσης.
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Κάθετα έχουμε στήλες, επισημασμένες με γράμματα του αλφαβήτου (A,
B, C…).
Οι οριζόντιες σειρές αριθμούνται (1, 2, 3…).
Οι διατομές μεταξύ στηλών και γραμμών ονομάζονται κελιά και
ονομάζονται σύμφωνα με τη στήλη και τη σειρά στην οποία ανήκουν
(A1, A2, B1, C3 κ.λπ.)
1. Column

(Στήλη)

2. Row (Σειρά)

3. Cell (Κελί)

Εικόνα 28: Στήλες, σειρές, κελιά

Β. Επιλογή κελιών, σειρών, στηλών
Είναι πολύ χρήσιμο να μπορείτε να επιλέξετε πολλά κελιά (cells),
ολόκληρες σειρές (rows ) ή στήλες (columns), καθώς σας επιτρέπει να
κάνετε αλλαγές μορφοποίησης σε όλες αυτές ταυτόχρονα,
εξοικονομώντας χρόνο αφού δεν χρειάζεται να εκτελέσετε την ενέργεια
για το καθένα ξεχωριστά.
Η επιλογή ενός κελιού το καθιστά ενεργό, πράγμα που σημαίνει ότι τα
περιεχόμενά του θα εμφανίζονται στο πλαίσιο τύπου και οι
συντεταγμένες του θα εμφανίζονται στο πλαίσιο ονόματος. Για να
επιλέξετε ένα κελί, απλώς κάντε κλικ σε αυτό.
Για να επιλέξετε πολλά κελιά, κάντε κλικ στο πρώτο κελί και σύρετε το
βελάκι του ποντικιού σας, κρατώντας πατημένο το αριστερό κουμπί του
ποντικιού προς τα κάτω, για να επιλέξετε το εύρος των συνεχόμενων
κελιών που θέλετε.
Κάντε κλικ στη συντεταγμένη (ο αριθμός ή το γράμμα) για να επιλέξετε
ολόκληρη τη στήλη ή τη σειρά και για να επιλέξετε πολλές σειρές ή
στήλες κρατήστε πατημένο το αριστερό κουμπί του ποντικιού προς τα
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κάτω και σύρετε το βελάκι του ποντικιού σας προς την κατεύθυνση που
θέλετε.
Για να επιλέξετε ολόκληρο το φύλλο, κάντε κλικ στο πλαίσιο που
βρίσκεται στη διασταύρωση των γραμμών και των στηλών, όπως
φαίνεται στην Εικ.29.

Εικόνα 29: Επιλογή κελιών

1. Επιλογή ολόκληρου
φύλλου

2. Συντεταγμένες

Επιπλέον δραστηριότητα:
Εξασκηθείτε στην επιλογή κελιών. Ξεκινήστε κάνοντας κλικ σε ένα μόνο κελί δείτε πώς γίνεται γκρι; Στη συνέχεια προσπαθήστε να επιλέξετε μεμονωμένες
και πολλαπλές σειρές και στήλες και τέλος επιλέξτε ολόκληρο το φύλλο.

Β. Η Καρτέλα (Ribbon) και η Γραμμή τύπου (Formula bar)

1. Καρτέλα
(Ribbon)

2.Το πλαίσιο ονόματος
3. Γραμμή τύπου (The
Formula Bar )
Εικόνα 30: Η Καρτέλα (Ribbon) και η γραμμή τύπου (Formula Bar)
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Στην κορυφή της σελίδας, έχουμε την Κορδέλα (Ribbon) , η οποία
περιέχει όλα τα εργαλεία στη διάθεσή σας. Φαίνεται οικείο; Πολλά από
τα πράγματα στην Καρτέλα (Ribbon) της Excel μπορούν επίσης να
βρεθούν στην Καρτέλα (Ribbon) της Word.
Για παράδειγμα, η ομάδα εντολών γραμματοσειρά (Font) είναι πολύ
παρόμοια, με τη μόνη διαφορά να είναι το κουμπί περιγράμματα
(Borders), το οποίο θα εξετάσουμε αργότερα.
Κάτω από αυτό, στα αριστερά, έχουμε το Όνομα πλαισίου, το οποίο
δείχνει τις συντεταγμένες του ενεργού / επιλεγμένου κελιού. Στα δεξιά,
έχουμε τη Γραμμή τύπου (Formula bar), η οποία δείχνει τα περιεχόμενα
του ενεργού / επιλεγμένου κελιού.
Γ. Εισαγωγή δεδομένων
Υπάρχουν δύο τύποι δεδομένων που μπορούν να εισαχθούν σε ένα
κελί: τιμές (όπως αριθμοί ή κείμενο) ή τύποι. Οι τύποι είναι ακολουθίες
τιμών, αναφορές κυττάρων, μαθηματικές λειτουργίες ή συναρτήσεις,
που παράγουν ένα αποτέλεσμα, με βάση τα δεδομένα που έχουμε.
Μπορούν να κυμαίνονται από πολύ κάτι απλό έως κάτι πολύ
περίπλοκο, ανάλογα με την επάρκεια του χρήστη με το λογισμικό
υπολογιστικού φύλλου.
Η εισαγωγή δεδομένων σε κελιά υπολογιστικών φύλλων είναι απλή.
Αρχικά, επιλέγετε το κελί που θέλετε να συμπληρώσετε. Στη συνέχεια,
μεταβείτε στη γραμμή τύπου (Formula bar), η οποία εμφανίζει τα
περιεχόμενα του κελιού. Εδώ απλά πληκτρολογείτε τα δεδομένα ή τον
τύπο που θέλετε και πατάτε Enter.

Δ. Κοινές βασικές λειτουργίες (εικόνα 31)
Τα υπολογιστικά φύλλα συχνά προσφέρουν μερικές από τις ίδιες
βασικές λειτουργίες με τους επεξεργαστές κειμένου, για ευκολότερη και
ταχύτερη διαχείριση δεδομένων και εισαγωγή.
Πρώτα από όλα, οι λειτουργίες Αναίρεση (Undo)και Επανάληψη (Redo)
λειτουργούν με τον ίδιο τρόπο και μπορούν να βρεθούν στο ίδιο μέρος,
στη γραμμή εργαλείων γρήγορης πρόσβασης (Quick Access toolbar).
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Επιπλέον, μπορείτε να αποκόψετε (cut ) ή να αντιγράψετε (copy )
περιεχόμενο από ορισμένα κελιά και να το επικολλήσετε (paste) σε
άλλα. Αυτά λειτουργούν επίσης με τον ίδιο τρόπο όπως στη Word,
οπότε μπορείτε να επισκεφθείτε τις αντίστοιχες ενότητες νωρίτερα σε
αυτό το έγγραφο για περισσότερες πληροφορίες.

Εικόνα 31: Κοινές βασικές λειτουργίες

Συμβουλές για μαθητές:
Κατά την αντιγραφή ή την αποκοπή δεδομένων στην Excel, εμφανίζεται μια
κινούμενη διακεκομμένη γραμμή γύρω από το επιλεγμένο υλικό, οπότε είναι
εύκολο για τον χρήστη να γνωρίζει τι έχει στο Πρόχειρο (Clipboard). Για να
καταργήσετε αυτήν τη γραμμή - και τα αντιγραμμένα δεδομένα από το
Πρόχειρο (Clipboard) - μπορείτε να πατήσετε το πλήκτρο Esc στο πληκτρολόγιό
σας.

Δ. Διαγραφή περιεχομένου κελιού (Εικόνα 32)
Υπάρχουν δύο τρόποι για να διαγράψετε δεδομένα από τα κελιά.
Για να αφαιρέσετε μόνο το περιεχόμενο και να διατηρήσετε τη
μορφή των κυττάρων, επιλέξτε τα κελιά που θέλετε και πατήστε το
κουμπί Διαγραφή (Delete) στο πληκτρολόγιό σας. Το κελί θα είναι
κενό, αλλά αν εισαγάγετε ξανά δεδομένα, θα έχει την ίδια εμφάνιση
με πριν.
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Για να καταργήσετε τόσο το περιεχόμενο όσο και τη
μορφή των κελιών, πατήστε την επιλογή των κελιών
και μεταβείτε στην καρτέλα Αρχική σελίδα (Home
tab). Στην ομάδα εντολών Επεξεργασία (Editing
command group), κάντε κλικ στο κουμπί Εκκαθάριση
(Clear button). Θα εμφανιστεί ένα αναπτυσσόμενο
μενού, δίνοντάς σας διαφορετικές επιλογές για την
εκκαθάριση κελιών.

Εικόνα 32: Διαγραφή
περιεχομένων

Ε. Αποθήκευση υπολογιστικού φύλλου
Για να αποθηκεύσετε ένα υπολογιστικό φύλλο (Excel), ακολουθήστε την
ίδια διαδικασία που θα ακολουθούσατε για να αποθηκεύσετε ένα
έγγραφο επεξεργασίας κειμένου (αρχείο Word).
Σημαντική σημείωση:
Μπορείτε να έχετε πρόσβαση στα Έγγραφα Google και τα Φύλλα Google μέσω
του προγράμματος περιήγησής σας στο Διαδίκτυο, όπως το Microsoft Edge ή το
Google Chrome. Στις περισσότερες περιπτώσεις, τέτοια διαδικτυακά εργαλεία
προσφέρουν μια λειτουργία αυτόματης αποθήκευσης, πράγμα που σημαίνει
ότι δεν αποθηκεύετε χειροκίνητα τις αλλαγές σας - αποθηκεύονται για εσάς
κάθε φορά που κάνετε μια αλλαγή.

Επιπλέον δραστηριότητα:
Στην εφαρμογή υπολογιστικού φύλλου, εισαγάγετε τα ακόλουθα δεδομένα:
Τρόφιμα

Ενοίκειο

300

600

Λογαρια
σμοί
150

Μεταφο
ρά
400

Ψυχαγωγία
200

Προσωπική
Φροντίδα
100

Φροντίδα
υγείας
50

Άλλα
έξοδα
50

Στη συνέχεια, αποθηκεύστε το αρχείο σας στο φάκελο "Έγγραφα", με το όνομα
"Οικιακές δαπάνες - [όνομα]".
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Μορφοποίηση κελιών, σειρών και στηλών – Μέτριας δυσκολίας
Διάρκεια: 45 λεπτά
Α. Περιγράμματα
Όπως είδαμε νωρίτερα, η ομάδα εντολών γραμματοσειράς (Font ) στην
καρτέλα Αρχική σελίδα (Home tab) είναι κάπως διαφορετική στην Excel
από ό, τι στη Word, καθώς έχει τη συνάρτηση πρόσθετων
περιγραμμάτων (Borders). Κάνοντας κλικ σε αυτό το κουμπί θα
εμφανιστεί ένα αναπτυσσόμενο μενού με τις διάφορες επιλογές
περιγράμματος (Borders-εικόνα 33).
Παρόλο που το Excel διαθέτει ένα πλέγμακουτάκι για να σας βοηθήσει να πλοηγηθείτε,
εάν εκτυπώσετε το υπολογιστικό φύλλο, το
πλέγμα δεν θα είναι ορατό. Για να προσθέσετε
ορατά περιγράμματα (borders) στο
υπολογιστικό φύλλο σας, πρέπει να προσθέσετε
περιγράμματα στα κελιά σας.
Για να προσθέσετε ένα περίγραμμα, επιλέξτε τα
σχετικά κελιά και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στην
επιλογή που προτιμάτε. Αυτό θα προσθέσει ένα
περίγραμμα (border) στο κάτω μέρος
ολόκληρης της περιοχής που έχετε επιλέξει.

Εικόνα 33: Περίγραμμα κελιών
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Επιπλέον δραστηριότητα:
Ανοίξτε το έγγραφο που δημιουργήσαμε την τελευταία φορά, με την ονομασία
"Οικιακά έξοδα- [όνομα]".
Πραγματοποιήστε τα ακόλουθα:
1. Επιλέξτε τα κελιά στα οποία εισαγάγατε προηγουμένως δεδομένα.
2. Κάντε κλικ στο κουμπί "Περιγράμματα(Border)" και από το
αναπτυσσόμενο μενού επιλέξτε την εντολή "Κάτω περίγραμμα (Bottom
Border)" και, στη συνέχεια, στην εντολή Δεξιό περίγραμμα (Right Border)
για να προσθέσετε το περίγραμμα στο κάτω μέρος και στα δεξιά της
περιοχής που έχετε επιλέξει.
3. Με επιλεγμένα τα ίδια κελιά, κάντε κλικ στην εντολή "Χωρίς περίγραμμα
(No Borders) " για να διαγράψετε όλα τα περιγράμματα. (συνέχεια)

Δραστηριότητα
(συνέχεια)
1. Στη συνέχεια, προσθέστε ένα εξωτερικό περίγραμμα (Outside Border) στην
περιοχή σας.
2. Τέλος, κάντε κλικ στην επιλογή Όλα τα περιγράμματα (All Borders) για να
δημιουργήσετε έναν πίνακα.
3. Αποθηκεύστε τις αλλαγές σας.

Β. Μορφές δεδομένων
Κάθε κελί σε ένα υπολογιστικό φύλλο έχει μια μορφή (format) που έχει
εκχωρηθεί - η προεπιλογή είναι Γενικά (General), η οποία γενικά δεν
έχει συγκεκριμένα χαρακτηριστικά μορφοποίησης (format). Ωστόσο,
ενδέχεται να επιλέξουμε να εφαρμόσουμε μια μορφή σε ένα κελί για να
αλλάξουμε την εμφάνιση ενός αριθμού, χωρίς να αλλάξουμε τον ίδιο
τον αριθμό. Για παράδειγμα, μπορείτε να ορίσετε ότι ένα συγκεκριμένο
σύνολο κελιών θα έχει τη μορφή νομίσματος ή ημερομηνίας.
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Για να το κάνετε αυτό, επιλέξτε πρώτα το κελί (ή κελιά) που θέλετε να
μορφοποιήσετε. Στη συνέχεια, στην καρτέλα Σπίτι (Home), βρείτε την
ομάδα εντολών Αριθμός-εικόνα 34 (Number).
1. Accounting number format

6. Αριθμητική μορφή (Number
format )
5. Μείωση δεκαδικού

2. Percent Style

3. Comma Style

4. Αύξηση δεκαδικού

Εικόνα 34: Ομάδα εντολών αριθμών (Number command group)

1. Accounting number format: Σας επιτρέπει να
μορφοποιήσετε τα επιλεγμένα κελιά σε
νομίσματα, όπως δολάρια ή ευρώ.
2. Percent Style: Οι αριθμοί σε αυτά τα κελιά θα
εμφανίζονται ως ποσοστά
3. Comma Style: Αριθμοί με κόμματα
4. Αύξηση δεκαδικού: Εμφάνιση περισσότερων
δεκαδικών ψηφίων για ακριβέστερη τιμή.
5. Μείωση δεκαδικού: Εμφάνιση λιγότερων
δεκαδικών ψηφίων.
6. Μορφή αριθμού: Κάνοντας κλικ εδώ θα
Εικόνα 35: Μενού μορφής κελιού
ανοίξει ένα αναπτυσσόμενο μενού, όπως
φαίνεται στην Εικ. 35. Κάθε επιλογή εδώ θα
δώσει στο κελί μια διαφορετική εμφάνιση, ανάλογα με τον αριθμό που
έχει εισαχθεί.
Είναι σημαντικό να σημειωθεί ότι τα υπολογιστικά φύλλα αναγνωρίζουν
μερικές φορές τον τύπο δεδομένων που εισάγετε σε ένα κελί και
μορφοποιούνται αυτόματα. Αυτό γίνεται πιο συχνά για ημερομηνίες.
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Επιπλέον δραστηριότητα:
Στο έγγραφο "Έξοδα νοικοκυριού - [όνομα]", μορφοποιήστε τη δεύτερη σειρά ως
νόμισμα - ευρώ.

Γ. Προσθήκη και αφαίρεση σειρών και στηλών
Για να προσθέσετε μια νέα στήλη, ακολουθήστε τα παρακάτω
βήματα(εικόνα 36):
• Επιλέξτε τη στήλη που θέλετε να εμφανίζεται στη δεξιά πλευρά
της νέας στήλης.
• Κάντε δεξί κλικ στη συντεταγμένη (το γράμμα).
• Επιλέξτε Εισαγωγή (Insert). Τώρα η νέα στήλη εμφανίζεται στα
αριστερά της επιλεγμένης στήλης.

Εικόνα 36: Εισαγωγή στήλης - 1

Στην παρακάτω περίπτωση, ας υποθέσουμε ότι θέλουμε να
εισαγάγουμε μια νέα στήλη για πληρωμές δανείων μεταξύ Μεταφορών
και Ψυχαγωγίας, όπως φαίνεται παρακάτω.

Για να γίνει αυτό, πρέπει να επιλέξουμε τη στήλη Ψυχαγωγία - η οποία
θα βρίσκεται στη δεξιά πλευρά της νέας στήλης - και στη συνέχεια
κάντε δεξί κλικ στην επιλεγμένη συντεταγμένη και κάντε κλικ στο
Εισαγωγή (Insert). Η νέα στήλη θα εμφανιστεί ως εξής –εικόνα 37:

Εικόνα 37: Εισαγωγή στήλης - 2
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Η διαδικασία για την προσθήκη μιας σειράς είναι αρκετά παρόμοια.
Απλώς κάντε κλικ στη συντεταγμένη μιας σειράς και επιλέξτε την, κάντε
δεξί κλικ και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στο ένθετο για να προσθέσετε
μια σειρά πάνω από αυτήν (insert to add a row above it), όπως φαίνεται
παρακάτω:

Επιπλέον δραστηριότητα:
Στο έγγραφό σας "Οικιακά έξοδα- [όνομα]", πραγματοποιήστε τα εξής:
Νέα σειρά

1. Εισαγάγετε μια στήλη στη συντεταγμένη Α.
2.Επιλέχθηκε
Ονομάστε την "Μήνας".
Εικόνα 38:
Εισαγωγή
σειράς
σειρά στη στήλη Α, τους μήνες
3. Γράψτε
του
έτους,
ξεκινώντας από «Ιανουάριος
2021».
4. Συμπληρώστε τον υπόλοιπο πίνακα με τις ίδιες τιμές για κάθε τύπο
δαπανών, για κάθε μήνα.
5. Αποθηκεύστε τις αλλαγές σας.

Γ. Wrap text
Μπορεί να παρατηρήσετε ότι μέρος του κειμένου στα κελιά σας δεν
εμφανίζεται, όπως φαίνεται παρακάτω:

Εικόνα 39: Κείμενο σε κελιά

Αυτό δεν είναι ένα μεγάλο πρόβλημα - σημαίνει μόνο ότι το κελί είναι
πολύ μικρό για να χωρέσει το κείμενο σε αυτό. Όταν το κείμενο είναι
πολύ μεγάλο για το κελί, ενδέχεται να συμβούν δύο πράγματα:
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1. Εάν το κελί στα δεξιά καταλαμβάνεται, τότε τα περιεχόμενα του
κελιού περικόπτονται (φαίνεται στην εικόνα 39, κελιά G1, H1, I1, J1).
2. Εάν το κελί στα δεξιά είναι άδειο, τότε τα περιεχόμενα του κελιού
εξέχουν στο κενό κελί στα δεξιά (φαίνεται στην εικόνα 39, κελί K1).

Ένας τρόπος για να το
διορθώσετε είναι να πατήσετε
το wrap text, το οποίο θα κάνει
το κελί ψηλότερο, διευθετώντας
λέξεις σε όσες γραμμές
χρειάζεται. Μπορείτε να το
κάνετε αυτό στην καρτέλα
Home, στην ομάδα εντολών
Alignment (εικ. 40), κάνοντας
κλικ στο Wrap Text.

Figure 15: Wrap text in cell - 1

Οι μεγάλες λέξεις θα χωριστούν, όπως φαίνεται στην εικ.41:

Εικόνα 41: Wrap text, στο κελί - 2

Ένα άλλο πράγμα που μπορείτε να κάνετε για να διατηρήσετε το
κείμενό σας σε ένα μόνο κελί, είναι να ενώσετε τα παρακείμενα κελιά.
Αυτό θα διατηρήσει το μέγεθος όλων των άλλων κελιών σε αυτήν τη
στήλη, αλλάζοντας μόνο τα επιλεγμένα, όπως φαίνεται παρακάτω:

Τα κελιά K1 και L1 έχουν ενωθεί, αλλά
τα υπόλοιπα κελιά παρακάτω διατηρούν
το αρχικό τους μέγεθος (εικόνα 42).
Εικόνα 42: Merge cells – Ένωση κελιών
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Ύψος και πλάτος

Για να κάνετε μια στήλη στενότερη ή ευρύτερη, τοποθετήστε τον
κέρσορα στα δεξιά της συντεταγμένης στήλης. Εδώ θα δείτε το βελάκι
του ποντικιού σας να αλλάζει (εικ. 43). Κρατήστε πατημένο το
αριστερό κουμπί του ποντικιού και μετακινήστε το ποντίκι προς τα
αριστερά για να κάνετε τη στήλη μικρότερη ή προς τα δεξιά για να τη
μεγεθύνετε.
Για να κάνετε μια σειρά ψηλότερη ή μικρότερη, τοποθετήστε τον
κέρσορα κάτω από τη συντεταγμένη της γραμμής. Ο δρομέας θα
αλλάξει με παρόμοιο τρόπο. Στη συνέχεια, κρατήστε πατημένο το
αριστερό κουμπί του ποντικιού και μετακινήστε το ποντίκι σας προς
τα πάνω για να ελαχιστοποιήσετε τη σειρά ή προς τα κάτω για
μεγέθυνση.

Εικόνα 43: Αλλάξτε το ύψος και το πλάτος
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Συμβουλές για εκπαιδευόμενους:
Μην ανησυχείτε αν δεν μπορείτε να θυμηθείτε ακριβώς τι κάνει ένα κουμπί.
Απλώς τοποθετήστε τον δείκτη του ποντικιού πάνω του και θα εμφανιστεί ένα
πλαίσιο που θα εξηγεί τα πάντα!

Επιπλέον δραστηριότητα:
Εκτελέστε τα ακόλουθα στο αρχείο "Οικιακές δαπάνες - [όνομα]":
1. Τυλίξτε το κείμενο στον πίνακα σας, ώστε να μπορείτε να τα δείτε όλα.
2. Εάν οι λέξεις είναι ακόμη κατανεμημένες, μεγεθύνετε τις στήλες για
να το τροποποιήσετε.
3. Προσθέστε ένα περίγραμμα στα νέα στοιχεία που προσθέσατε.
4. Αποθηκεύστε και κλείστε το αρχείο σας.
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Φιλτράρισμα, διάταξη και εκτύπωση – δύσκολο
Διάρκεια: 90 λεπτά
A. Φύλλα εργασίας και βιβλία εργασίας
Για να κατανοήσουμε καλύτερα τις λειτουργίες της excel, πρέπει να
κατανοήσουμε τα φύλλα εργασίας (Worksheets) και τα βιβλία εργασίας
(Workbooks). Ένα φύλλο εργασίας (ή απλά φύλλο) είναι μια συλλογή
κελιών οργανωμένων σε σειρές και στήλες. Είναι η επιφάνεια εργασίας
με την οποία αλληλεπιδράτε για την εισαγωγή δεδομένων. Κάθε φύλλο
εργασίας περιέχει πολλές σειρές και στήλες και χρησιμεύει ως ένας
τεράστιος πίνακας που σας επιτρέπει να οργανώνετε πληροφορίες.
Συνήθως, ένα βιβλίο εργασίας (ένα αρχείο Excel – εικόνα 44) περιέχει
πολλά φύλλα εργασίας με σχετικό περιεχόμενο και μόνο ένα από τα
φύλλα εργασίας είναι ενεργό κάθε φορά.
1. Καρτέλες φύλλων εργασίας
Για εναλλαγή μεταξύ υπαρχόντων φύλλων εργασίας, απλώς κάντε κλικ
στην καρτέλα του φύλλου εργασίας που θέλετε να ενεργοποιήσετε.

1. Καρτέλες
φύλλων
εργασίας

2. Προσθέστε φύλλο
3. Μενού φύλλων εργασίας
Εικόνα 44: Φύλλο εργασίας
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Ένας πολύ απλός τρόπος για να αλλάξετε τη σειρά των φύλλων
εργασίας μέσα σε ένα βιβλίο εργασίας είναι να τα σύρετε και να τα
αφήσετε στη θέση που θέλετε. Απλώς κάντε κλικ στο φύλλο που θέλετε
να μετακινήσετε και κρατώντας πατημένο το αριστερό κουμπί του
ποντικιού προς τα κάτω, σύρετε το ποντίκι σας αριστερά ή δεξιά,
ανάλογα με την κατεύθυνση που θέλετε.
Μπορείτε να προσθέσετε, να διαγράψετε, να επεξεργαστείτε και να
αναδιατάξετε τα φύλλα εργασίας κάτω αριστερά στο παράθυρο της
Excel. Ένα δεξί κλικ σε μια καρτέλα φύλλων θα εμφανίσει το
αναπτυσσόμενο μενού του φύλλου εργασίας (Εικ. 43, αρ. 3), το οποίο
σας δίνει διάφορες επιλογές.
Κάνοντας κλικ στο "Μετακίνηση ή Αντιγραφή (Move or Copy)" θα
εμφανιστεί ένα αναδυόμενο παράθυρο που σας επιτρέπει να
μετακινήσετε το επιλεγμένο φύλλο εργασίας πριν ή μετά από άλλα
φύλλα εργασίας. Σας επιτρέπει επίσης να τα μετακινήσετε σε ένα νέο ή υπάρχον, εάν είναι ανοιχτό - Βιβλίο εργασίας.
Στο κάτω μέρος αυτού του αναδυόμενου παραθύρου υπάρχει ένα
πλαίσιο ελέγχου, με την ένδειξη "Δημιουργία αντιγράφου (Create a
copy)". Εάν αυτό το πλαίσιο είναι επιλεγμένο, τότε το τρέχον φύλλο
εργασίας θα αντιγραφεί στην προκαθορισμένη θέση, με έναν πρόσθετο
αριθμό στο τέλος του ονόματός του για να το διακρίνει από το τρέχον.

Επιπλέον δραστηριότητα:
Εκτελέστε τα ακόλουθα στο αρχείο "Οικιακές δαπάνες - [όνομα]":
1.
2.
3.
4.

Μετονομάστε το φύλλο 1 σε 2021
Δημιουργήστε ένα αντίγραφο του φύλλου "2021".
Μετονομάστε το νέο φύλλο σε "2022".
Προσθέστε ένα νέο φύλλο πριν από όλα τα υπάρχοντα φύλλα
εργασίας (ή, στην αρχή του βιβλίου εργασίας).
5. Αποθηκεύστε τις αλλαγές σας.
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Β. Τύποι και συναρτήσεις
Οι τύποι στην excel είναι ορισμένες εντολές που υπολογίζουν την τιμή
ενός συγκεκριμένου κελιού. Για να εισαγάγετε έναν τύπο, πρώτα
πατήστε = στο πληκτρολόγιό σας και, στη συνέχεια, πληκτρολογήστε
τον υπολογισμό που θέλετε να εκτελέσετε. Θα γίνει από αριστερά προς
τα δεξιά, με τον πολλαπλασιασμό και τη διαίρεση να εκτελούνται
πρώτα, ακολουθούμενη από προσθήκη και αφαίρεση. Οι παρενθέσεις
μπορούν επίσης να χρησιμοποιηθούν όταν χρειάζεται, σύμφωνα με
τους συνηθισμένους μαθηματικούς κανόνες.

Μπορείτε να πληκτρολογήσετε αριθμούς σε ένα κελί για να εκτελέσετε
τον υπολογισμό, ως εξής-εικόνα 45:

Εικόνα 45: Απλός υπολογισμός

Όπως φαίνεται στην εικ. 45, η γραμμή τύπων δείχνει τα περιεχόμενα
του κελιού, τα οποία είναι στην πραγματικότητα = 5 + 3. Ωστόσο, στο
φύλλο, βλέπουμε μόνο το αποτέλεσμα του υπολογισμού, που είναι 8.
Μπορείτε επίσης να χρησιμοποιήσετε τιμές από άλλα κελιά για να
εκτελέσετε υπολογισμούς:

Εικόνα 46: Απλός τύπος

Η γραμμή τύπων δείχνει ότι το
περιεχόμενο του κελιού A3 είναι, στην
πραγματικότητα, η προσθήκη των
τιμών στα κελιά A1 + A2, αλλά το κελί
εμφανίζει ξανά το αποτέλεσμα του
υπολογισμού.
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Οι συναρτήσεις είναι προκαθορισμένοι τύποι, οι οποίοι είναι
διαθέσιμοι για χρήση στην excel με λίγα μόνο κλικ.
Για να προσθέσετε μια συνάρτηση
στην Excel, απλώς κάντε κλικ στην
εντολή Εισαγωγή συνάρτησης
(Insert Function)
τύπων-εικόνα 47.

στη γραμμή

Αυτό θα ανοίξει το παράθυρο
διαλόγου Insert Function (εικ. 47),
όπου μπορείτε να επιλέξετε την
κατηγορία στην οποία ανήκει η
συνάρτηση. Μπορείτε επίσης να
Εικόνα 47: Insert Function dialog box
αναζητήσετε τη λειτουργία που
θέλετε να χρησιμοποιήσετε,
εισάγοντας μια σύντομη περιγραφή. Όταν επιλέγετε τη λειτουργία που
θέλετε να χρησιμοποιήσετε, κάντε κλικ στο OK.
Στη συνέχεια, θα εμφανιστεί το πλαίσιο Function Arguments, όπου
μπορείτε να εισαγάγετε τις διαφορετικές μεταβλητές συνάρτησης
(variables of the function) και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στο OK για
επιβεβαίωση της λειτουργίας-εικόνα 48.

Εικόνα 48: Function Arguments
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Επιπλέον δραστηριότητα:
Εκτελέστε τα ακόλουθα στο αρχείο "Οικιακές δαπάνες - [όνομα]":
1. Υπολογίστε το άθροισμα των εξόδων για τον Ιανουάριο του 2021.
2. Υπολογίστε το άθροισμα των εξόδων για ολόκληρο το έτος 2021.

Γ. Συνηθισμένα μηνύματα σφάλματος τύπου
Όταν ένας τύπος δεν έχει εισαχθεί σωστά στο κελί, τότε η Excel θα
εμφανίσει ένα μήνυμα σφάλματος. Είναι σημαντικό να κατανοήσετε
αυτά τα μηνύματα σφάλματος, ώστε να μπορούμε να προβούμε στις
κατάλληλες προσαρμογές στα δεδομένα μας. Τα πιο συνηθισμένα
εμφανίζονται παρακάτω:
•
•
•
•
•
•

# DIV / 0! Η συνάρτηση δείχνει μια διαίρεση με 0
#ND Λείπει η απαιτούμενη τιμή για τον υπολογισμό
#NAME? (#ΟΝΟΜΑ?) Το όνομα της συνάρτησης δεν είναι σωστό
#NUM! Μη έγκυρος τύπος αριθμού για τη συνάρτηση
#REF! Η συνάρτηση περιέχει λανθασμένη αναφορά
#VALUE! (#ΑΞΙΑ!) Μη έγκυρη τιμή, όπως ένα κείμενο αντί για
έναν αριθμό

Δ. Ταξινόμηση και φιλτράρισμα
Μερικές φορές, μπορεί να θέλουμε να τακτοποιήσουμε τα δεδομένα
μας με μια συγκεκριμένη σειρά ή μπορεί να αποφασίσουμε ότι θέλουμε
να αποκρύψουμε ορισμένα από τα δεδομένα. Μπορούμε να το
κάνουμε στην καρτέλα Δεδομένα (Data tab) της Καρτέλας (Ribbon),
στην ομάδα εντολών Ταξινόμηση και φίλτρο (Sort & Filter) – εικόνα 49.
1. Ταξινόμηση
A-Z

4. Φίλτρο(Filter)

2. Ταξινόμηση Z-A
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2. Ταξινόμηση (Sort )

Εικόνα 49: Ταξινόμηση και φίλτρο

1. Ταξινόμηση A-Z: Ταξινόμηση από το χαμηλότερο στο υψηλότερο
2. Ταξινόμηση Z-A: Ταξινόμηση υψηλότερο προς χαμηλότερο
3. Ταξινόμηση (Sort): Περισσότερες επιλογές ταξινόμησης
4. Φίλτρο (Filter): Ενεργοποιήστε το φιλτράρισμα για τα επιλεγμένα
κελιά. Στη συνέχεια, κάντε κλικ στο βέλος στην κεφαλίδα της στήλης για
να περιορίσετε τα δεδομένα.
Ας πούμε ότι έχουμε τον πίνακα που φαίνεται
στην εικ. 50, και θα θέλαμε να ταξινομήσουμε
τις αγορές μας με αύξουσα αλφαβητική σειρά.
Για να το κάνετε αυτό, ακολουθήστε τα
παρακάτω βήματα:
1. Επιλέξτε τα κελιά που πρέπει να
ταξινομηθούν.
2. Μεταβείτε στην καρτέλα Δεδομένα,
Ταξινόμηση & Φίλτρο (Sort & Filte) στην ομάδα
εντολών και κάντε κλικ στο κουμπί Ταξινόμηση
(Sort) A-Z (1), όπως φαίνεται στην εικ. 49.
Εικόνα 50: Λίστα αγορών

Τότε, ας πούμε ότι θέλουμε μόνο να δούμε πόσο κοστίζουν τα φρούτα
και τα λαχανικά μας. Για να το κάνουμε αυτό, μπορούμε να
χρησιμοποιήσουμε το κουμπί Φίλτρο (Filter), το οποίο θα εμφανίζει ένα
βέλος στην κεφαλίδα του πίνακα. Κάνοντας κλικ στο βέλος θα μας
δώσει ένα αναπτυσσόμενο μενού με όλες τις καταχωρήσεις στη στήλη
μας. Στη συνέχεια, μπορούμε να επιλέξουμε μόνο τις καταχωρήσεις που
θέλουμε να προβάλλονται (εικόνα 51).
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Όπως μπορείτε να δείτε, τα περιεχόμενα της
στήλης ταξινομούνται αλφαβητικά και τα
πλαίσια δεν έχουν επιλεγεί.
Αυτό θα μας δώσει τη λίστα με τα φρούτα και
τα λαχανικά μόνο. Στη συνέχεια μπορούμε να
δούμε μόνο το κόστος αυτών των τροφίμων,
χρησιμοποιώντας τη συνάρτηση SUM
(άθροισμα).

Εικόνα 51: Φιλτράρισμα
δεδομένων

Σχήμα 52: Φιλτραρισμένα δεδομένα SUM (άθροισμα)

Επιπλέον δραστηριότητα:
Εκτελέστε τα ακόλουθα στο αρχείο "Οικιακές δαπάνες - [όνομα]":
1. Προσθέστε ένα νέο βιβλίο εργασίας και ονομάστε το "Τρόφιμα".
2. Στο βιβλίο εργασίας Τρόφιμα, αντιγράψτε στον πίνακα όπως φαίνεται
στην Εικ. 50.
3. Ταξινόμηση του πίνακα με το πιο ακριβό στοιχείο της λίστας
4. Φιλτράρετε τον πίνακα έτσι ώστε να είναι ορατά μόνο αντικείμενα
που κοστίζουν ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ από 2 €.
5. Αποθηκεύστε τις αλλαγές σας.
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E. Προβολές (View)
Καθώς τα υπολογιστικά φύλλα τείνουν να είναι αρκετά μεγάλα,
υπάρχουν μερικοί τρόποι που θα μας βοηθήσουν να αποκτήσουμε
καλύτερη εικόνα των δεδομένων μας.
Στην καρτέλα Προβολή της Καρτέλας (Ribbon), στην ενότητα
Προβολές βιβλίου εργασίας, έχουμε μερικές διαφορετικές επιλογές.
Η προεπιλεγμένη προβολή είναι η Κανονική (Normal).

Εικόνα 53: Προβολή βιβλίου εργασίας

1. Κανονική (Normal): Η προεπιλεγμένη προβολή (default view),
όπου βλέπουμε απλώς ένα τεράστιο πλέγμα. Αν και είναι
εξαιρετική για την επεξεργασία της, αυτή η προβολή δεν μας
βοηθά πολύ αν θέλουμε να εκτυπώσουμε κάτι.

Σχήμα 54: Κανονική προβολή (Normal View)

2. Προεπισκόπηση αλλαγής σελίδας: Αυτό δείχνει μόνο το ενεργό
μέρος του υπολογιστικού φύλλου. Αντί για πλέγμα, το υπόλοιπο
παράθυρο εμφανίζεται γκριζωπό. Δείχνει επίσης πού τελειώνει
κάθε σελίδα, χρησιμοποιώντας μπλε γραμμές. Ο αριθμός της
σελίδας εμφανίζεται επίσης με γκρι γράμματα, ως φόντο.
Εάν θέλετε να αλλάξετε τη θέση που αλλάξει σελίδας, μπορείτε
να κάνετε κλικ στην μπλε γραμμή και κρατώντας πατημένο το
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αριστερό κουμπί του ποντικιού, μπορείτε επίσης να το σύρετε για
να το προσαρμόσετε ξανά στις προτιμήσεις σας.

Εικόνα 55: Προεπισκόπηση αλλαγής σελίδας

3. Διάταξη σελίδας-Page Layout: θα εμφανίσει μια σελίδα,
παρόμοια με της Word.

Εικόνα 56: Διάταξη σελίδας

Ζ. Printing - Εκτύπωση

Figure 16: Set Print Area

Δεδομένου ότι η Excel έχει συνήθως
πολλά δεδομένα, σας επιτρέπει να
επιλέξετε μια συγκεκριμένη περιοχή για
εκτύπωση, αντί να σας αναγκάζει να
εκτυπώσετε όλες τις στήλες και τις
σειρές. Για να επιλέξετε μια περιοχή για
εκτύπωση, μεταβείτε στην καρτέλα
(Ribbon) Διάταξη σελίδας (Page Layout)
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στην καρτέλα, στην ομάδα εντολών Ρύθμιση σελίδας (Page Setup) και
κάντε κλικ στην επιλογή Περιοχή εκτύπωσης (Print Area) και, στη
συνέχεια, στο αναπτυσσόμενο μενού Ορισμός περιοχής εκτύπωσης (Set
Print Area).
Από αυτό το σημείο και μετά, η λειτουργία εκτύπωσης είναι ίδια με της
Word.

Επιπλέον δραστηριότητα:
Εκτυπώστε και τα δύο φύλλα στο βιβλίο εργασίας σας. Βεβαιωθείτε ότι κάθε
φύλλο είναι τυπωμένο σε μία σελίδα.

Οδηγίες / συμβουλές για εκπαιδευτικούς:
• Βεβαιωθείτε ότι οι μαθητές κατανοούν και γνωρίζουν πώς να
χρησιμοποιούν το μενού πλοήγησης (Ribbon) στην Excel Workbook
(βιβλίο εργασίας)
• Βεβαιωθείτε ότι οι μαθητές μπορούν να αναγνωρίσουν ένα κελί, μια
στήλη και μια σειρά
• Βεβαιωθείτε ότι οι μαθητές κατανοούν ότι υπάρχουν δύο τύποι
δεδομένων που μπορούν να εισαχθούν σε ένα κελί: τιμές (όπως
αριθμοί ή κείμενο) ή τύποι.
• Βεβαιωθείτε ότι οι μαθητές κατανοούν τη διαφορά μεταξύ ενός
φύλλου εργασίας και ενός βιβλίου εργασίας.
• Βεβαιωθείτε ότι οι μαθητές γνωρίζουν πώς να χρησιμοποιούν την
ομάδα εντολών ‘Αριθμός (Number)’για τη μορφοποίηση δεδομένων.
• Βεβαιωθείτε ότι οι μαθητές κατανοούν πώς να χρησιμοποιούν τη
συνάρτηση άθροισμα (SUM)
• Βεβαιωθείτε ότι οι μαθητές κατανοούν τη διαφορά μεταξύ
ταξινόμησης (sorting) και φιλτραρίσματος (filtering)
• Βεβαιωθείτε ότι οι μαθητές κατανοούν πώς να επιλέξουν μια περιοχή
για εκτύπωση
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Θέμα 3: Παρουσιάσεις (Microsoft PowerPoint, Google Slides)
Λογισμικό όπως το Microsoft PowerPoint και το Google Slides
χρησιμοποιείται για τη δημιουργία και την παράδοση παρουσιάσεων.
Αυτός ο τύπος λογισμικού μπορεί να ενσωματώνει κείμενο, εικόνες,
βίντεο και ήχους, καθώς και κινούμενες μεταβάσεις στοιχείων και
διαφανειών.
Το λογισμικό παρουσίασης σάς επιτρέπει πρώτα να δημιουργήσετε και
μετά να παρουσιάσετε μια παρουσίαση.
Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε λογισμικό παρουσίασης σε διάφορες
ρυθμίσεις, όπως σημαντικές ημέρες, όπου μπορείτε να εμφανίσετε
εικόνες. Επιπλέον, εάν συμμετέχετε σε ένα κλαμπ ή μια ομάδα που
συναντιέται για να συζητήσετε ένα συγκεκριμένο θέμα, μια οπτική
παρουσίαση μπορεί να είναι ένας εξυπνότερος τρόπος για να
μεταδώσετε πληροφορίες και να τραβήξετε την προσοχή του κοινού.
Σε αυτήν την ενότητα, θα εξετάσουμε τις βασικές λειτουργίες και τη
διάταξη του λογισμικού παρουσίασης. Θα εξετάσουμε επίσης πώς να
κάνουμε μια παρουσίαση πιο οπτικά ελκυστική χρησιμοποιώντας
γραφικά και κινούμενα σχέδια. Τέλος, θα δούμε πώς μπορούμε να
παρουσιάσουμε μια παρουσίαση και πώς να εκτυπώσουμε τις
διαφάνειες.
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Βασική διάταξη και λειτουργίες - Εύκολο
Διάρκεια: 45 λεπτά
Α. Διαφάνειες και διάταξη
Αυτό είναι ένα παράθυρο του PowerPoint (εικ. 58). Ως λογισμικό
παρουσίασης, αποτελείται από διαφάνειες, οι οποίες είναι ουσιαστικά
μεμονωμένες σελίδες σε μια παρουσίαση ή μια παρουσίαση.

Διαφάνειες
- Πλαίσιο
πλοήγησης
(Slide
Navigation
Pane)
Εικόνα 58: Microsoft PowerPoint

Το πλαίσιο πλοήγησης στα αριστερά δείχνει όλες τις διαφάνειες που
περιέχονται στην παρουσίαση, για ευκολότερη και απλούστερη
πλοήγηση. Βοηθά επίσης στη διαχείριση των διαφανειών, όπως θα
δούμε στα επόμενα βήματα.
Όπως είδαμε με την Excel και τη Word, υπάρχει μια καρτέλα (ribbon) με
διάφορες επιλογές. Όπου πολλά πράγματα βρίσκονται σε παρόμοια
μέρη, έτσι ώστε να μπορείτε να τα βρείτε εύκολα σε όλες τις
εφαρμογές.
Β. Προσθήκη, αφαίρεση και αναδιάταξη διαφανειών
Το πλαίσιο περιήγησης με τις διαφάνειες, σας επιτρέπει να μετακινείτε
εύκολα πράγματα μεταφέροντας τις διαφάνειες στη θέση που
προτιμάτε. Μπορείτε επίσης να διαγράψετε διαφάνειες με 2 τρόπους:
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1. Επιλέξτε τη διαφάνεια που θέλετε να τη διαγράψετε και πατήστε
το κουμπί Διαγραφή (Delete) στο πληκτρολόγιό σας. Η διαφάνεια
θα αφαιρεθεί.
2. Επιλέξτε τη διαφάνεια που θέλετε να διαγράψετε και κάντε δεξί
κλικ πάνω της. Επιλέξτε Διαγραφή. Η διαφάνεια θα αφαιρεθεί.
Υπάρχουν επίσης μερικοί τρόποι για να προσθέσετε μια νέα διαφάνεια:
1. Κάντε δεξί κλικ στον κενό χώρο στο πλαίσιο επιλογής. Στο μενού
που εμφανίζεται, επιλέξτε Νέα διαφάνεια (New Slide).
2. Στην καρτέλα Σπίτι (Home), στην ομάδα εντολών Slides, επιλέξτε
New Slide.
3. Στην καρτέλα Εισαγωγή (Insert), Ομάδα εντολών διαφανειών,
επιλέξτε Νέα διαφάνεια (New Slide).
Γ. Διάταξη διαφανειών
Όπως μπορείτε να δείτε στο παράθυρο πλοήγησης στην Εικ. 59, δεν
είναι όλες οι διαφάνειες ίδιες. Υπάρχουν διάφοροι τύποι διαφανειών
για να διαλέξετε, ανάλογα με τον σκοπό τους, στην παρουσίαση.

Εισαγωγή
προεπιλεγμένης νέας
διαφάνειας

Διαφάνεια τίτλου και
περιεχομένου (Title and
Content ) (προεπιλογή)

Εικόνα 59: Νέα διαφάνεια
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Υπάρχουν δύο μέρη στο κουμπί Νέα διαφάνεια (New Slide), όπως
φαίνεται στην Εικ. 59. Το πάνω μέρος με το εικονίδιο διαφάνειας θα
προσθέσει απλά μια νέα διαφάνεια με την προεπιλεγμένη διάταξη, που
είναι ο Τίτλος και το Περιεχόμενο (Title and Content).
Όταν κάνετε κλικ στο κάτω μέρος του εικονιδίου (επισημαίνεται από
τον κέρσορα στην εικ. 59), εμφανίζεται το αναπτυσσόμενο μενού
διαφόρων διατάξεων διαφανειών (slide layouts), επιτρέποντάς σας να
επιλέξετε ανάμεσα σε Διαφάνεια τίτλου (Title Slide), τίτλο και
περιεχόμενο (Title and Content), δύο περιεχόμενα (Two Content),
περιεχόμενο με λεζάντα (Content with Caption) και άλλα.
Ο τύπος πλαισίου περιεχομένου είναι πολύ χρήσιμος, καθώς διαθέτει
μερικά κουμπιά συντόμευσης που σας επιτρέπουν να εισάγετε κείμενο
ή στοιχεία όπως πίνακες, γραφήματα, εικόνες ή ενσωματωμένα βίντεο
με το πάτημα ενός κουμπιού.
Για να αλλάξετε τη διάταξη της διαφάνειας, κάντε κλικ στη Διάταξη
(layout) και ορίστε μια επιλογή από το αναπτυσσόμενο μενού.
Δ. Προσθήκη κειμένου σε διαφάνεια
Σε αντίθεση με τη Word
και την Excel, το
PowerPoint δεν σας
επιτρέπει να αρχίσετε
απλά να πληκτρολογείτε
στη διαφάνεια - χρειάζεστε
ένα πλαίσιο κειμένου.
Ευτυχώς, όταν προσθέτετε
Εικόνα 60: Προσθήκη πλαισίου κειμένου
μια νέα διαφάνεια,
εμφανίζονται αυτόματα τα
πλαίσια κειμένου για τον τίτλο και για το περιεχόμενο.
Για να προσθέσετε ένα επιπλέον πλαίσιο κειμένου, μπορείτε να
μεταβείτε στην καρτέλα Εισαγωγή (Insert), στην ομάδα εντολών
Κείμενου (Text) και να επιλέξετε Πλαίσιο κειμένου (Text Box). Στη
συνέχεια, κάντε κλικ στη διαφάνεια και κρατώντας πατημένο το
αριστερό κουμπί του ποντικιού, σύρετε το ποντίκι σας διαγώνια προς τα
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κάτω και προς τα δεξιά για να σχεδιάσετε ένα πλαίσιο κειμένου, όπως
φαίνεται από τις κόκκινες ενδείξεις στην Εικ. 60.
Για να προσθέσετε κείμενο σε ένα πλαίσιο κειμένου, απλώς κάντε κλικ
για να τοποθετήσετε τον δρομέα που αναβοσβήνει μέσα στο αντίστοιχο
πλαίσιο και πληκτρολογήστε το κείμενό σας.
Ε. Κοινές βασικές λειτουργίες
Ομοίως με τους επεξεργαστές κειμένου και τα υπολογιστικά φύλλα, το
λογισμικό παρουσίασης προσφέρει τις βασικές λειτουργίες στο ίδιο
μέρος. Δεδομένου ότι χρησιμοποιούνται τόσο συχνά, είναι καλό να τα
βρίσκετε εύκολα.
Οι λειτουργίες Αναίρεση (Undo) και Επανάληψη (Redo) μπορούν να
βρεθούν στη Γραμμή εργαλείων γρήγορης πρόσβασης (Quick Access
Toolbar), μαζί με το κουμπί Αποθήκευση (Save).
Οι λειτουργίες αποκοπής (Cut), αντιγραφής (Copy) και επικόλλησης
(Paste) παραμένουν οι ίδιες και λειτουργούν με τον ίδιο τρόπο όπως
και σε άλλες εφαρμογές. Εάν θέλετε, μπορείτε να επισκεφθείτε τις
προηγούμενες ενότητες σε αυτό το έγγραφο για να ανανεώσετε τη
μνήμη σας σχετικά με τον τρόπο λειτουργίας αυτών των λειτουργιών.
Ζ. Αποθήκευση παρουσίασης
Για να αποθηκεύσετε μια παρουσίαση, ακολουθήστε την ίδια
διαδικασία με τη Word και την Excel. Ανατρέξτε σε προηγούμενα μέρη
αυτού του εγγράφου εάν αντιμετωπίζετε δυσκολίες.
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Επιπλέον δραστηριότητα:
Για αυτήν τη δραστηριότητα, θα δημιουργήσουμε μια νέα παρουσίαση σχετικά
με το φαγητό. Πραγματοποιήστε τα ακόλουθα:
1. Ανοίξτε το PowerPoint και δημιουργήστε μια νέα κενή παρουσίαση.
2. Στη διαφάνεια τίτλου, πληκτρολογήστε "Τα αγαπημένα μου φαγητά" στο
πεδίο Τίτλος (Title).
3. Στο πεδίο υποτίτλων (subtitle) , πληκτρολογήστε την ημερομηνία.
4. Προσθέστε μια διαφάνεια τίτλου και περιεχομένου (Title and Content )
(διαφάνεια 2).
5. Στη διαφάνεια 2, γράψτε μια λίστα με τα 3 αγαπημένα σας φαγητά στο
πλαίσιο περιεχομένου και το "Τα αγαπημένα μου τρόφιμα" στο πλαίσιο
τίτλου.
6. Αποθηκεύστε την παρουσίασή σας.
Σχεδιασμός και οπτικά στοιχεία – Μέτριας δυσκολίας
Διάρκεια: 45 λεπτά
Α. Θέματα και παραλλαγές
Το PowerPoint σας επιτρέπει να προσαρμόσετε πολλά πράγματα στην
παρουσίασή σας, όπως το φόντο και το συνδυασμό χρωμάτων. Για να
σας βοηθήσει να κάνετε εύκολα οπτικά ελκυστικές και εντυπωσιακές
παρουσιάσεις, το PowerPoint περιλαμβάνει ενσωματωμένα θέματα, με
συνδυασμό παλετών χρωμάτων, γραμματοσειρών και σχεδίων φόντου.
Για να επιλέξετε ένα θέμα για την παρουσίασή σας, μεταβείτε στην
καρτέλα Σχεδίαση (Design-image 61).
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Εικόνα 61: Καρτέλα σχεδίασης (Design)

1. Ομάδα εντολών θεμάτων: Επιλέξτε ένα σχέδιο για την
παρουσίασή σας, το οποίο περιλαμβάνει γραφικά και
γραμματοσειρές φόντου.
2. Ομάδα εντολών παραλλαγών: Αλλάξτε το συνδυασμό χρωμάτων
της παρουσίασής σας, διατηρώντας παράλληλα τα γραφικά και
τις γραμματοσειρές φόντου.
3. Προσαρμογή ομάδας εντολών: Χρησιμοποιήστε τις δικές σας
ρυθμίσεις από το μηδέν.
α. Μέγεθος διαφάνειας (Slide size): Επιλέξτε το μέγεθος της
διαφάνειας, μεταξύ κανονικού (standard) (4: 3), ευρείας
οθόνης (widescreen) (16: 9) ή χρησιμοποιήστε
προσαρμοσμένες διαστάσεις.
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β. Μορφοποίηση φόντου(Format background): Επιλέξτε
φόντο από μοτίβα, υφές, χρώματα, ντεγκραντέ και άλλα.
Επιπλέον δραστηριότητα:
Για αυτήν τη δραστηριότητα, θα χρειαστούμε πρόσβαση στην παρουσίαση που
δημιουργήσαμε στην προηγούμενη δραστηριότητα.
1. Ανοίξτε την παρουσίαση που δημιουργήσαμε για την προηγούμενη
δραστηριότητα, με τον τίτλο "Τα αγαπημένα μου φαγητά".
Ακολουθήστε την ίδια διαδικασία όπως θα ανοίγατε ένα αρχείο
Word ή Excel.
2. Μεταβείτε στην καρτέλα Σχεδίαση (Design) και επιλέξτε ένα θέμα
που σας αρέσει.
3. Αλλάξτε το συνδυασμό χρωμάτων μέσω της ομάδας εντολών
Παραλλαγών (Variants).
4. Ρυθμίστε το μέγεθος της διαφάνειας σε 16: 9
5. Αποθηκεύστε τις αλλαγές στο αρχείο σας. Ακολουθήστε την ίδια
διαδικασία που θα κάνατε για να αποθηκεύσετε αλλαγές στη Word ή
στην Excel.

Β. Εισαγωγή αντικειμένων (εικόνες, βίντεο, πίνακες)
Μια εντυπωσιακή παρουσίαση χρειάζεται τα κατάλληλα οπτικά
βοηθήματα. Όπως αναφέρθηκε προηγουμένως, κατά την προσθήκη
μιας νέας διαφάνειας, εμφανίζεται ένα πλαίσιο περιεχομένου από
προεπιλογή. Μπορεί να χρησιμοποιηθεί είτε για κείμενο είτε για
γραφικό στοιχείο. Έχουμε δει προηγουμένως πώς να προσθέσουμε
κείμενο, τώρα ας δούμε πώς να προσθέσουμε άλλα στοιχεία.

1. Εισαγωγή πίνακα

3. Εικόνες
2. Online εικόνες

1. Εισαγωγή Βίντεο
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Εικόνα 62: Εισαγωγή αντικειμένου

1. Εισαγωγή πίνακα: Κάνοντας κλικ σε αυτό το εικονίδιο θα εμφανιστεί
ένα αναδυόμενο παράθυρο που σας ζητά να ορίσετε τον αριθμό των
στηλών και των σειρών του πίνακα σας. Μόλις το κάνετε αυτό, κάντε
κλικ στο OK και ο πίνακας σας θα εμφανιστεί στο φύλλο. Μαζί με τον
πίνακα θα εμφανιστούν οι καρτέλες (Εργαλεία πίνακα, Εικόνα 63)
Table Tools, όπως στη Word, που σας επιτρέπουν να
αναδιαμορφώσετε και να επεξεργαστείτε τον πίνακα σας με όποιον
τρόπο θέλετε.

Εικόνα 63: Εργαλεία πίνακα στο PowerPoint

2. Για περισσότερες πληροφορίες, επισκεφθείτε την παράγραφο
Μορφοποίηση πίνακα (Formatting a table) στην ενότητα Word
αυτού του εγγράφου.
3. Εικόνες: Χρησιμοποιείται για την προσθήκη μιας εικόνας από αρχεία
στον υπολογιστή σας. Επισκεφτείτε την ενότητα Εισαγωγή εικόνας
(Inserting an Image) για περισσότερες πληροφορίες.
4. Online εικόνες: Αυτή η επιλογή είναι για να προσθέσετε μια εικόνα
απευθείας από τον Ιστό.
5. Επισκεφτείτε την ενότητα Εισαγωγή εικόνας (Inserting an Image) για
περισσότερες πληροφορίες.
6. Εισαγωγή βίντεο (εικόνα 64): Τα βίντεο είναι πολύ χρήσιμα σε
παρουσιάσεις, καθώς βρίσκουμε συχνά βίντεο στο διαδίκτυο που
εξηγούν τι προσπαθούμε να πούμε με τρόπο που ταιριάζει ακριβώς
στους σκοπούς μας.
α. Κάνοντας κλικ σε αυτό το κουμπί θα εμφανιστεί το παρακάτω
παράθυρο:
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Εικόνα 17: Embed video

β. Από ένα αρχείο: Αυτό σας επιτρέπει να εισάγετε ένα βίντεο
που έχετε αποθηκεύσει στον υπολογιστή σας. Αυτό είναι πολύ
χρήσιμο αν είναι ένα βίντεο που δημιουργήσατε εσείς. Για να
προσθέσετε ένα βίντεο από τον υπολογιστή σας, κάντε κλικ στην
επιλογή Αναζήτηση (Browse) και εντοπίστε τη θέση του αρχείου
στον υπολογιστή σας. Στη συνέχεια, κάντε κλικ στο Προσθήκη
(Add).
γ. YouTube: Για να προσθέσετε ένα σχετικό βίντεο από το
YouTube, απλώς πληκτρολογήστε λέξεις-κλειδιά στο πλαίσιο
αναζήτησης και θα εμφανιστούν αποτελέσματα, παρόμοια με
αυτά που εμφανίζονται κατά την προσθήκη μιας διαδικτυακής
εικόνας.
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Επιπλέον δραστηριότητα:
Για αυτήν τη δραστηριότητα, θα δώσουμε συνταγές για τα αγαπημένα σας
τρόφιμα! Πραγματοποιήστε τις ακόλουθες ενέργειες στο έγγραφό σας "Τα
αγαπημένα μου τρόφιμα".
1. Προσθέστε τρεις νέες διαφάνειες, οπότε θα πρέπει τώρα να έχετε
συνολικά 5 διαφάνειες στην παρουσίασή σας.
2. Μεταβείτε στη διαφάνεια 3 και γράψτε στο πλαίσιο Τίτλος (Title box) το
όνομα του πρώτου αγαπημένου φαγητού σας.
3. Αλλάξτε τη διάταξη αυτής της διαφάνειας σε δύο περιεχόμενα (Two
Content).
4. Στο αριστερό πλαίσιο αντικειμένου, δημιουργήστε έναν πίνακα για να
γράψετε τα συστατικά. Βάλτε 2 στήλες και όσες σειρές χρειάζονται για
τα συστατικά στη συνταγή σας. Ονομάστε την αριστερή στήλη
‘Συστατικά’ και τη δεξιά στήλη ΄Ποσότητα΄.
Αν δεν γνωρίζετε τη συνταγή, κάντε μια αναζήτηση στο Google!
5. Συμπληρώστε τον πίνακα με τα συστατικά της συνταγής σας και τις
ποσότητες τους.
6. Αλλάξτε την εμφάνιση του τραπεζιού σας σύμφωνα με τις προτιμήσεις
σας (προαιρετικά).
7. Στο δεξιό πλαίσιο αντικειμένου (object box), αναζητήστε ένα βίντεο στο
YouTube που δείχνει τη συνταγή για αυτό το πιάτο και ενσωματώστε το
στη διαφάνεια σας.
8. Επαναλάβετε αυτήν τη διαδικασία στις διαφάνειες 4 και 5 για τα άλλα
δύο τρόφιμα.
9. Προσθέστε
μια τελική διαφάνεια με τις λέξεις ΕΥΧΑΡΙΣΤΩ σε ένα
Συμβουλές
για τους μαθητές:
κεντρικόνα
πλαίσιο
 Θυμηθείτε
πατάτεκειμένου.
τακτικά το κουμπί αποθήκευσης καθ’ όλη τη διάρκεια
10.
Αποθηκεύστε
τις
αλλαγές
σαςτρόπο,
και κλείστε
το αρχείο
της εργασίας σας. Με αυτόν τον
εάν συμβεί
κάτισας.
(π.χ. ο υπολογιστής
διακοπεί ή η το ρεύμα κοπεί) δεν θα χάσετε ολόκληρη τη δουλειά σας!
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Παρουσίαση και εκτύπωση – δύσκολο
Διάρκεια: 90 λεπτά
Α. Μεταβάσεις
Στο λογισμικό παρουσίασης, η μετάβαση είναι η διαδικασία αλλαγής
μεταξύ διαφανειών. Στο PowerPoint έχετε την επιλογή να προσθέσετε
οπτικά εφέ στις μεταβάσεις μεταξύ διαφανειών, για να κάνετε την
παρουσίασή σας πιο εντυπωσιακή και ελκυστική. Για να το κάνετε αυτό,
μεταβείτε στην καρτέλα Μεταβάσεις (Transitions).
Εδώ μπορείτε να επιλέξετε μεταξύ διαφορετικών τύπων μεταβάσεων
και μεταξύ διαφανειών στην ομάδα εντολών Μετάδοση σε αυτή τη
διαφάνεια (Transmission to This Slide-εικόνα 65).

Εικόνα 65: Μεταβάσεις

Όπως εκφράζεται από τον τίτλο αυτής της ομάδας εντολών, η μετάβαση
που επιλέγετε είναι μεταξύ της προηγούμενης διαφάνειας και της
τρέχουσας. Μπορείτε να κάνετε κλικ στην Προεπισκόπηση (Preview) για
να δείτε πώς φαίνεται η μετάβαση που επιλέξατε. Ορισμένα εφέ μπορεί
να έχουν παραλλαγές, οι οποίες καθίστανται διαθέσιμες στο κουμπί
Επιλογές εφέ (Effect Options). Στην ομάδα εντολών συγχρονισμός
(Timing), έχετε την επιλογή να προσθέσετε έναν ήχο στη μετάβαση σε
αυτήν τη διαφάνεια, να ορίσετε τη διάρκεια της μετάβασης και να
αντιγράψετε αυτές τις ρυθμίσεις σε όλες τις διαφάνειες (κουμπί
Προσθήκη σε όλα - Add to all button), ώστε να μην χρειάζεται να κάνετε
χειροκίνητα για κάθε ένα από αυτά.
Ωστόσο, μη διστάσετε να πειραματιστείτε! Δεν πρέπει όλες οι
διαφάνειες να έχουν τις ίδιες ρυθμίσεις!
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Επιπλέον δραστηριότητα:
Ανοίξτε την παρουσίαση "Τα αγαπημένα μου φαγητά" από προηγούμενες
δραστηριότητες και πραγματοποιήστε τα εξής:
1. Στη διαφάνεια 1, προσθέστε το εφέ μετάβασης κουρτίνες (Curtains) και
κάντε κλικ στην επιλογή Προεπισκόπηση (Preview ) για να δείτε πώς φαίνεται
χρειάζεται λίγος χρόνος, έτσι δεν είναι; Αλλάξτε τη διάρκεια σε εφέ 3,5
δευτερόλεπτα. Για έναν ήχο, προσθέστε Χειροκρότημα (Applause).
2. Στη διαφάνεια 2, προσθέστε το εφέ μετάβασης Push και τον ήχο της
κάμερας. Κάντε κλικ στην Προεπισκόπηση (Preview). Εάν πιστεύετε ότι η
μετάβαση πρέπει να είναι μεγαλύτερη ή μικρότερη (συνέχεια),

Επιπλέον δραστηριότητα:
(συνέχεια), κάντε τις απαραίτητες προσαρμογές με τη διάρκεια.
3. Στη διαφάνεια 3, χρησιμοποιήστε το Ξεθώριασμα (Fade) ως εφέ
μετάβασης και το Αεράκι (Breeze) ως ήχο.
4. Στη διαφάνεια 4, χρησιμοποιήστε το Σχήμα (Shape) ως εφέ μετάβασης
και το Drum Roll ως ήχο. Στο αναπτυσσόμενο μενού Επιλογές εφέ (Effect
Options), επιλέξτε το Διαμάντι (Diamond).
5. Στη διαφάνεια 5, χρησιμοποιήστε το εφέ Random Bars, αλλά μην
προσθέσετε ήχο μετάβασης.
6. Στη διαφάνεια 6 (η τελευταία διαφάνεια «ευχαριστώ»), χρησιμοποιήστε
το εφέ Vortex και τον ήχο Chime.
7. Αποθηκεύστε τις αλλαγές σας.

Β. Κινούμενα σχέδια αντικειμένων
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Τα κινούμενα σχέδια αφορούν τα στοιχεία και τα αντικείμενα που
υπάρχουν στις διαφάνειες, όπως πίνακες, εικόνες, βίντεο ή πλαίσια
κειμένου. Υπάρχει μια ολόκληρη καρτέλα αφιερωμένη στα κινούμενα
σχέδια.

Εικόνα 66: Κινούμενα σχέδια

Για να προσθέσετε ένα κινούμενο σχέδιο σε ένα αντικείμενο, επιλέξτε
πρώτα το αντικείμενο για να ενεργοποιήσετε τις επιλογές στην καρτέλα
Κινούμενα σχέδια-εικόνα 66 (Animations). Εάν ένα αντικείμενο δεν έχει
επιλεγεί, τα κουμπιά της καρτέλας Animations θα φαίνονται
γκριζαρισμένα.

Μόλις επιλεγεί ένα αντικείμενο, στην ομάδα εντολών Κινούμενα σχέδια
(Animations, μπορείτε να επιλέξετε από
μια λίστα με ενδιαφέροντα εφέ κίνησης
για προσθήκη στην παρουσίασή σας. Εάν
θέλετε να κάνετε περισσότερα για την
κινούμενη εικόνα της παρουσίασής σας,
μεταβείτε στην ομάδα εντολών Προηγμένη
κινούμενη εικόνα (Advanced Animation).
Κάνοντας κλικ στην επιλογή "Προσθήκη
κινούμενης εικόνας (Add animation )" θα
εμφανιστούν όλα τα διαθέσιμα κινούμενα
σχέδια σε ένα αναπτυσσόμενο μενού (εικ.
67):
Όπως μπορείτε να δείτε εδώ, υπάρχουν
διαφορετικοί τύποι κινούμενων σχεδίων.
Τα εφέ εισόδου κάνουν το στοιχείο σας να
εμφανίζεται στη διαφάνεια. Τα εφέ
έμφασης μεταφέρουν το στοιχείο κατά
κάποιο τρόπο και τα στοιχεία εξόδου
αφαιρούν κατά κάποιο τρόπο το στοιχείο
από τη διαφάνεια.
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Εικόνα 67: Εισαγωγή κινούμενης
εικόνας

Το Πλαίσιο κινουμένων σχεδίων (Animation Pane) παραθέτει όλες τις
κινούμενες εικόνες που υπάρχουν στην τρέχουσα διαφάνεια και σας
επιτρέπει να αλλάξετε τη σειρά με την οποία πραγματοποιούνται οι
κινούμενες εικόνες, πόσο καιρό διαρκούν και άλλα.
Γ. Παρουσίαση
Όπως είπαμε, ο σκοπός μιας παρουσίασης είναι να το παρουσιάσουμε.
Σε αυτήν την ενότητα θα δούμε πώς μπορείτε να το κάνετε αυτό. Στην
καρτέλα Παρουσίαση (Slide Show) έχετε διάφορες επιλογές:

Εικόνα 68: Καρτέλα παρουσίασης

Έχετε την επιλογή να ξεκινήσετε την παρουσίαση από την αρχή ή από
την τρέχουσα διαφάνεια, στην ομάδα εντολών Έναρξη παρουσίασης
(Start Slide Show). Μπορείτε επίσης να κάνετε πρόβλεψη χρονισμών
(Rehearse Timings), εάν έχετε συγκεκριμένη χρονική περίοδο για
παρουσίαση, και μπορείτε ακόμη και να εγγράψετε την παρουσίαση
(Record your Slide Show).
Στην ενότητα Ρύθμιση παρουσίασης (Set Up Slide Show) έχετε
διαφορετικές επιλογές σχετικά με τον τρόπο με τον οποίο θέλετε να
εκτελείται η παρουσίαση. Ένα παράδειγμα αυτού είναι οι επιχειρήσεις
που έχουν μια ενημερωτική παρουσίαση που εκτελείται στο
παρασκήνιο στη θέση της επιχείρησής τους. Αυτή η παρουσίαση έχει
ρυθμιστεί να επαναλαμβάνεται, χωρίς να χρειάζεται να κάνετε κλικ για
να αλλάξετε διαφάνειες.
Δ. Θέα
Η καρτέλα Προβολή (View), σάς επιτρέπει να βλέπετε την παρουσίασή
σας με διαφορετικούς τρόπους.
Το Outline View (διάρθρωση) σάς δείχνει το περιεχόμενο των
διαφανειών σε μια γραμμή στην αριστερή πλευρά, το οποίο είναι πολύ
χρήσιμο για την πλοήγηση μεγάλων παρουσιάσεων.
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Το Slide Sorter (διαλογέας διαφανειών) σας επιτρέπει να αλλάζετε
εύκολα τη σειρά των διαφανειών σας, καθώς δείχνει όλα
τακτοποιημένα σε πλέγμα.

Εικόνα 69: Προβολή καρτέλας

Στη σελίδα σημειώσεων (Notes Page) (ομάδα εντολών Προβολές
παρουσίασης - Presentation Views), το PowerPoint σάς επιτρέπει να
προσθέτετε σημειώσεις ενώ δημιουργείτε την παρουσίασή σας. Αυτές
οι σημειώσεις είναι ορατές μόνο στον παρουσιαστή και σκοπός τους
είναι να σας βοηθήσουν να θυμάστε όλα τα σημαντικά πράγματα που
θέλετε να πείτε ενώ κάνετε την παρουσίασή σας. Ένας απλούστερος
τρόπος για να δείτε το παράθυρο σημειώσεων είναι να κάνετε κλικ στο
κουμπί Σημειώσεις στην ομάδα εντολών Εμφάνιση.
Η Προβολή ανάγνωσης (Reading View) θα εμφανίσει την παρουσίαση
σε ένα παράθυρο με τις κινούμενες εικόνες και τις μεταβάσεις, χωρίς να
μεταβεί σε προβολή πλήρους οθόνης.

Επιπλέον δραστηριότητα:
Εξασκηθείτε στην παρουσίασή σας! Εάν χρειαστεί, προσθέστε σημειώσεις στο
παράθυρο Σημειώσεις για να σας βοηθήσουμε να παρουσιάσετε. Στο τέλος,
ορίστε την παρουσίασή σας.
Ε. Εκτύπωση διαφανειών
Αν και δεν είναι πάντα απαραίτητο, ίσως θέλετε να εκτυπώσετε
την παρουσίασή σας. Το παράθυρο εκτύπωσης για το PowerPoint
είναι αρκετά παρόμοιο με της Word και της Excel, αν και με
κάποιες μικρές διαφορές, καθώς η εκτύπωση διαφανειών
πλήρους σελίδας μπορεί να είναι κάπως περίεργη, για να μην
αναφέρουμε την σπατάλη, το πόσο κακό είναι για το περιβάλλον.
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Στη σελίδα Εκτύπωση (Εικόνα 70Print), μπορείτε να ορίσετε τον
αριθμό των αντιγράφων για
εκτύπωση.
Επίσης, μπορείτε να επιλέξετε αν
θέλετε να εκτυπώσετε όλες τις
διαφάνειες (print all the slides) ή
μόνο μέρος της παρουσίασής
σας.
Μπορείτε επίσης να επιλέξετε αν
θέλετε να εκτυπώσετε διαφάνειες
πλήρους σελίδας (full-page
slides), μόνο τις σημειώσεις
(Notes) ή μόνο το περίγραμμα
(Outline). Επιπλέον, μπορείτε να
επιλέξετε να εκτυπώσετε
Εικόνα 70: Εκτύπωση διαφανειών
φυλλάδια, έως και 9 διαφάνειες
ανά σελίδα.
Μπορείτε να επιλέξετε να εκτυπώσετε μονόπλευρη (one-sided) ή δύο
όψεων (two-sided) και να μην εκτυπώσετε έγχρωμα (δείτε επίσης
σελίδα 19).

Επιπλέον δραστηριότητα:
Εάν είναι δυνατόν, εκτυπώστε την παρουσίασή σας, με 2 διαφάνειες σε κάθε
σελίδα, δύο όψεων, ασπρόμαυρες.

77

Οδηγίες / συμβουλές για εκπαιδευτικούς:
Βεβαιωθείτε ότι οι μαθητές κατανοούν:
• Πώς να χρησιμοποιήσετε το μενού πλοήγησης (κορδέλα με καρτέλες)
(Navigation menu (ribbon with tabs ) στο PowerPoint.
• Πώς να διαγράψετε / προσθέσετε / αναδιατάξετε διαφάνειες.
• Οι διαφορετικοί τύποι διαφανειών στο Διάταξη διαφανειών (Slide
Layout).
• Πώς προσθέτουμε κείμενο σε μια διαφάνεια
• Οι λειτουργίες αποκοπής, αντιγραφής και επικόλλησης παραμένουν οι
ίδιες στο PowerPoint
• Ότι στην καρτέλα Σχεδιασμός (Design) υπάρχουν θέματα και
παραλλαγές, για να κάνουν τις παρουσιάσεις τους ενδιαφέρουσες!
• Πώς μπορούν να προσθέσουν οπτικά εφέ στις μεταβάσεις μεταξύ
διαφανειών μέσω της καρτέλας Μεταβάσεις (Transitions).
• Τρόπος χρήσης της ομάδας εντολών Start Slide Show (Ξεκινήστε την
παρουσίαση).
• Τρόπος εκτύπωσης διαφανειών
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Συμπέρασμα

Όπως μπορεί να παρατηρηθεί από αυτήν την ενότητα, η εκμάθηση της
χρήσης της τεχνολογίας είναι αθροιστική, με την έννοια ότι η γνώση
βασίζεται στη γνώση. Η εκμάθηση των βασικών για έναν τύπο
λογισμικού θα σας βοηθήσει να κατανοήσετε τη γενική ιδέα πίσω από
τους περισσότερους τύπους λογισμικού και να σας δώσει την
αυτοπεποίθηση να πειραματιστείτε μόνοι σας για να μάθετε
περισσότερα.
Αυτό που είδαμε μέχρι τώρα σχετικά με τους επεξεργαστές κειμένου, τα
υπολογιστικά φύλλα και τις παρουσιάσεις διαφανειών είναι αρκετό για
να σας εξοπλίσει με τις βασικές γνώσεις που απαιτούνται για να
εμπλακείτε σε μια βαθύτερη μάθηση.
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Οδηγίες / συμβουλές για εκπαιδευτικούς (Γενικά):
• Χρησιμοποιήστε τη φαντασία σας και κάντε τη διδασκαλία βασικών
δεξιοτήτων λογισμικού, ενδιαφέρουσα
• Δώστε τους χρόνο να παίξουν και να εξοικειωθούν με τις εφαρμογές.
Αφήστε τους να παίξουν χωρίς αναστολή.
• Κατανοήστε ότι δεν είναι ειδικοί, αλλά αρχάριοι.
• Χτίστε την αυτοπεποίθησή τους με μικρά βραβεία (μικρές νίκες)
• Ασκήστε την υπομονή! Δώστε τους χρόνο να κατανοήσουν και να
εφαρμόσουν μια δραστηριότητα
• Η επανάληψη κάνει τα πάντα καλύτερα! Λόγω της μειωμένης μικρής
τους μνήμης, χρειάζονται πολλή επανάληψη, ερωτήσεις για να
καθορίσουν το επίπεδο διατήρησης και πρακτικής.
• Χρησιμοποιήστε εύκολο λεξιλόγιο.
• Πάρτε το βήμα προς βήμα. Μην βιάζεστε.
• Εξηγήστε την αξία της εκμάθησης βασικού λογισμικού και πόσο χρήσιμο
μπορεί να είναι στην καθημερινή ζωή.
• Να γνωρίζετε ότι οι ηλικιωμένοι μπορεί να υποτιμούν τις δεξιότητές τους
στον υπολογιστή.
• Αποφύγετε την ορολογία: Προσπαθήστε να μεταφράσετε / εξηγήσετε
όρους (λειτουργία στη Word, Excel, και στο PowerPoint)
χρησιμοποιώντας απλή, καθημερινή γλώσσα.
• Οι ηλικιωμένοι χρειάζονται τα μαθήματα να είναι μικρά και εύχρηστα
(δύο ώρες, με διάλειμμα μεταξύ τους).
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Επιπλέον υλικό:
- https://support.microsoft.com/en-us/office/word-for-windowstraining-7bcd85e6-2c3d-4c3c-a2a5-5ed8847eae73
- https://www.excel-easy.com/
- https://support.microsoft.com/en-us/office/excel-for-windowstraining-9bc05390-e94c-46af-a5b3-d7c22f6990bb
- https://support.microsoft.com/en-us/office/powerpoint-forwindows-training-40e8c930-cb0b-40d8-82c4-bd53d3398787
- https://support.google.com/
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