
«Απάνθισμα Φυσικών Επιστημών»
Μια γιορτή για Μαθητές Δημοτικού

To 5ο Φεστιβάλ με θέμα: «Απάνθισμα των Φυσικών Επιστημών», πρόκειται να 

πραγματοποιηθεί στις  2 Απριλίου 2022 και ώρες  9:30-14:30 στο  Σεράφειο Δήμου 

Αθηναίων.

Το κεντρικό θέμα του φεστιβάλ  είναι «Ανακάλυψε τις έννοιες της επιστήμης μέσω του 

πειράματος». Το πρόγραμμα περιλαμβάνει ποικίλες εκδηλώσεις  και απευθύνεται σε 

μαθητές Δημοτικού, γονείς και εκπαιδευτικούς.



Το Εργαλείο σχεδίασης σάς βοηθά να μεταδώσετε το μήνυμά σας

Το Εργαλείο σχεδίασης PowerPoint προτείνει επαγγελματικά 

σχέδια για την παρουσίασή σας, με βάση το περιεχόμενο 

των διαφανειών σας. 

Το Εργαλείο σχεδίασης είναι μια δυνατότητα που παρέχεται 

μόνο με συνδρομή. Εάν έχετε μια συνδρομή στο Office 365, 

η επόμενη διαφάνεια σάς δείχνει πώς λειτουργεί σε μια νέα 

παρουσίαση.



Πώς μπορείτε να χρησιμοποιήσετε το Εργαλείο σχεδίασης PowerPoint

Πώς λειτουργεί:

1 Ξεκινήστε μια νέα παρουσίαση, επιλέγοντας Αρχείο > Νέο > Κενή

παρουσίαση.

2 Στην πρώτη διαφάνεια, προσθέστε μια εικόνα: Επιλέξτε διαδοχικά Εισαγωγή > 

Εικόνες ή Εισαγωγή > Εικόνες στο Internet και επιλέξτε την εικόνα.

Συμβουλή: Πρέπει να είστε συνδεδεμένοι στο Internet για να προσθέσετε την 

εικόνα.

3 Όταν το PowerPoint σάς ζητήσει δικαιώματα για να πάρετε ιδέες 

σχεδίασης, επιλέξτε Ας ξεκινήσουμε.

4 Επιλέξτε ένα σχέδιο που σας αρέσει από το παράθυρο εργασιών Ιδέες 

σχεδίασης.



Μεταμόρφωση

Η δυνατότητα "Μεταμόρφωση" δημιουργεί ομαλά εφέ κίνησης 

και μετακινήσεις αντικειμένων στην παρουσίασή σας. 

Χρησιμοποιείτε δύο παρόμοιες διαφάνειες, για να 

δημιουργήσετε το εφέ κίνησης, αλλά το ακροατήριό σας νομίζει 

ότι η ενέργεια συμβαίνει σε μια διαφάνεια. 

Κάντε αναπαραγωγή του βίντεο στη δεξιά πλευρά, για να 

δείτε ένα γρήγορο παράδειγμα.

Η Μεταμόρφωση είναι μια δυνατότητα που παρέχεται μόνο με 

συνδρομή. Εάν έχετε μια συνδρομή στο Office 365, μπορείτε να 

τη δοκιμάσετε και εσείς με τα βήματα που παρέχονται στην 

επόμενη διαφάνεια.



Ρύθμιση της Μεταμόρφωσης

Δοκιμάστε τη μόνοι σας με αυτούς τους δύο απλούς πλανήτες:

1 Κάντε αναπαραγωγή αυτής της διαφάνειας: Κάντε 

δεξί κλικ στη μικρογραφία της διαφάνειας και 

επιλέξτε Αναπαραγωγή διαφάνειας.

2 Στη δεύτερη από τις δύο πανομοιότυπες 

διαφάνειες, αλλάξτε τα σχήματα στα δεξιά με 

όποιον τρόπο θέλετε (μετακίνηση, αλλαγή 

μεγέθους, αλλαγή χρώματος) και, στη συνέχεια, 

μεταβείτε στις Μεταβάσεις > Μεταμόρφωση.

3 Επιστρέψτε στην πρώτη από τις δύο 

διαφάνειες, πατήστε το κουμπί Προβολή 

παρουσίασης και, στη συνέχεια, επιλέξτε

Αναπαραγωγήγια να δείτε τον κύκλο σας να 

μεταμορφώνεται!

Συμβουλή: Οι Επιλογές εφέ σάς παρέχουν ακόμη περισσότερες 

επιλογές για τη Μεταμόρφωση.



Συνεργασία σε πραγματικό χρόνο

Όταν κάνετε κοινή χρήση της παρουσίασής σας με άλλους 

χρήστες, θα τους βλέπετε να εργάζονται μαζί σας την ίδια 

στιγμή. 

Πώς λειτουργεί:

1 Επιλέξτε Κοινή χρήση πάνω από την 

κορδέλα ή χρησιμοποιώντας τον 

συνδυασμό πλήκτρων Alt-ZS, για να 

προσκαλέσετε άτομα για να 

εργαστούν μαζί σας. (Μπορείτε να 

αποθηκεύσετε στο cloud σε αυτό το 

σημείο.)

2 Όταν άλλα άτομα βρίσκονται στην 

παρουσίαση, ένας δείκτης δείχνει ποιος 

βρίσκεται σε ποια διαφάνεια...

3 …και το τμήμα της διαφάνειας που 

επεξεργάζεται.



Αποκτήστε την εμπειρία των ειδικών με το πλαίσιο "Πείτε μου"

Το πλαίσιο "Πείτε μου" βρίσκει τη σωστή εντολή όταν τη χρειάζεστε, 

για να εξοικονομείτε χρόνο και να επικεντρώνεστε στην εργασία σας.

Δοκιμάστε το:

1 Επιλέξτε την εικόνα του ρομπότ στα δεξιά.

2 Πληκτρολογήστε κίνηση στο πλαίσιο Πείτε 

μου και, στη συνέχεια, επιλέξτε Προσθήκη 

κίνησης.

3 Επιλέξτε ένα εφέ κίνησης, 

όπως Ζουμ και 

παρακολουθήστε 

τι θα συμβεί.



Εξερεύνηση χωρίς κλείσιμο των διαφανειών

Η Έξυπνη αναζήτηση φέρνει την έρευνα απευθείας στο PowerPoint.

Δοκιμάστε το:

1 Κάντε δεξί κλικ στη λέξη γραφείου στην 

ακόλουθη φράση: έπιπλα
γραφείου

2 Επιλέξτε Έξυπνη αναζήτηση και 

παρατηρήστε ότι τα αποτελέσματα είναι 

συναφή με αυτή τη φράση, όχι με τις 

εφαρμογές του Microsoft 
Office.

3 Απλώς για διασκέδαση, δοκιμάστε ξανά 

την Έξυπνη αναζήτηση κάνοντας δεξί κλικ 

στη λέξη Office στο βήμα 2.



Έχετε περισσότερες ερωτήσεις 

σχετικά με το PowerPoint;

Επιλέξτε το κουμπί Πείτε μου                   και πληκτρολογήστε αυτό που θέλετε 

να μάθετε.

Επισκεφθείτε το ιστολόγιο της ομάδας του PowerPoint

Μεταβείτε στη δωρεάν εκπαίδευση για το PowerPoint

ΕΠΙΛΕΞΤΕ ΤΟ ΒΕΛΟΣ ΟΤΑΝ ΒΡΙΣΚΕΣΤΕ ΣΕ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΠΡΟΒΟΛΗΣ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗΣ

http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=617172
http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=623327
http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=617172
http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=623327

