Powerpoint 2007/2010
Πίνακας Περιεχομένων
Κάθε μάθημα στο ολοκληρωμένο προϊόν περιλαμβάνει το βίντεο
μαθήματος και πολλές ασκήσεις εξάσκησης. Συνολικά για όλο το
βασικό επίπεδο περιλαμβάνονται περίπου 4.000 ασκήσεις. Κάθε
άσκηση έχει το δικό της αναλυτικό βίντεο απάντησης και στο τέλος
των μαθημάτων κάθε ενότητας υπάρχουν επαναληπτικά τεστ για
όσους θέλουν να δοκιμάσουν τις γνώσεις που έχουν αποκτήσει. Εδώ
παρουσιάζονται βίντεο για την έκδοση 2007 αντίστοιχα είναι και τα
βίντεο για το 2010
1. Εισαγωγή στο Powerpoint
2. Κουμπί Office, Γραμμή γρήγορης πρόσβασης
3. Η κορδέλα του Office και η μικρή γραμμή εργαλείων
4. Δημιουργία νέας παρουσίασης
5. Άνοιγμα, κλείσιμο και εργασία με πολλές παρουσιάσεις
6. Εισαγωγή στην λειτουργία του Powerpoint
7. Εισαγωγή πλαισίων κειμένου
8. Αναίρεση και επαναφορά
9. Ορθογραφικός έλεγχος
10. Μορφοποίηση πλαισίων κειμένου
11. Μορφοποιήσεις γραμματοσειράς
12. Μορφοποιήσεις παραγράφου
13. Δημιουργία λιστών
14. Μορφοποίηση λιστών
15. Καλές πρακτικές δημιουργίας περιεχομένου
16. Αποθήκευση - Αποθήκευσης ως
17. Αποθήκευση με διαφορετικούς τύπους αρχείων

18. Εισαγωγή, διαγραφή και μετακίνηση εικόνων και Clipart
19. Αλλαγή μεγέθους εικόνων και Clipart
20. Εισαγωγή στα αντικείμενα σχεδίασης
21. Γέμισμα και περιγράμματα, αλλαγή μεγέθους αντικειμένων
σχεδίασης
22. Ειδικές μορφοποιήσεις αυτόματων σχημάτων
23. Εφέ σχημάτων και στυλ wordart
24. Πινέλο μορφοποίησης
25. Περιστροφή και αναστροφή αντικειμένων σχεδίασης
26. Στοίχιση και κατανομή σε σχέση με διαφάνεια και ανάμεσα στα
αντικείμενα
27. Διάταξη αντικειμένων
28. Ομαδοποίηση
29. Δημιουργία γραφήματος, εισαγωγή δεδομένων, διαγραφή
30. Αλλαγή τύπου γραφήματος και χρωμάτων μερών του
31. Αλλαγή χρωμάτων και μεγέθους γραφήματος
32. Τίτλος και ετικέτες γραφήματος
33. Εισαγωγή και χρήση πινάκων
34. Επεξεργασία και μορφοποίηση πίνακα
35. Δημιουργία οργανογράμματος
36. Εισαγωγή, διαγραφή θέσεων στο οργανόγραμμα
37. Αλλαγή δομής και μεγέθους οργανογράμματος
38. Οι προβολές ταξινόμησης διαφανειών, διάρθρωσης και χειρισμός
του zoom
39. Οι προβολές παρουσίασης και σελίδας σημειώσεων

40. Διαμόρφωση διάταξης της παρουσίασης
41. Προσθήκη διαφανειών, αλλαγή διάταξης και διαγραφή.
42. Αντιγραφή, αναπαραγωγή και μετακίνηση διαφανειών
43. Καλές πρακτικές προσθήκης διαφανειών τίτλων
44. Φόντο διαφάνειας
45. Θέματα σχεδιάσης παρουσίασης
46. Εμφάνιση και απόκρυψη διαφανειών
47. Αντιγραφή, μετακίνηση και διαγραφή αντικειμένων μεταξύ
διαφανειών και παρουσιάσεων
48. Αντιγραφή και μετακίνηση πλαισίων κειμένουν και απλού
κειμένου
49. Εισαγωγή εφέ κίνησης στα αντικείμενα
50. Ρυθμίσεις εφέ κίνησης αντικειμένων
51. Εφέ εναλλαγής διαφάνειας
52. Υποσέλιδα διαφανειών
53. Χρήση του υποδείγματος διαφανειών για κάθε διάταξη
54. Περισσότερες δυνατότητες με το υπόδειγμα διαφανειών
55. Πρότυπα παρουσίασης
56. Πως λειτουργεί η προβολή παρουσίασης
57. Εκτύπωση διαφανειών
58. Σημαντικές ρυθμίσεις (προεπιλεγμένος φάκελος για άνοιγμα και
αποθήκευση, όνομα χρήστη)
59. Χρήση της βοήθειας

