
Εηζαγωγή ζτοιίοσ 

Πιεθηροιογήζηε έλα ζτόιηο 

1. Επηιέμηε ην θείκελν, γηα ην νπνίν ζέιεηε λα ππνβάιεηε θάπνην ζρόιην, ή 

θάληε θιηθ ζην ηέινο ηνπ θεηκέλνπ. 

2. Σηελ θαξηέια Αλαζεώρεζε, ζηελ νκάδα Στόιηα, θάληε θιηθ ζην ζηνηρείν 

Δεκηοσργία ζτοιίοσ. 

 

3. Πιεθηξνινγήζηε ην θείκελν ηνπ ζρνιίνπ ζην πιαίζην ζρνιίνπ ή ζην 

Παράζσρο αλαζεώρεζες. 

 Σεκείωζε   Γηα λα απαληήζεηε ζε έλα ζρόιην, θάληε θιηθ ζην πιαίζηό ηνπ, θαη ζηε 

ζπλέρεηα θάληε θιηθ ζηελ επηινγή Νέο ζτόιηο ζηελ νκάδα Στόιηα. Πιεθηξνινγήζηε 

ηελ απάληεζή ζαο ζην λέν πιαίζην ζρνιίνπ. 

Εηζαγωγή θωλεηηθού ζτοιίοσ 

Αλ ν ππνινγηζηήο ζαο είλαη έλα Tablet PC, κπνξείηε λα θαηαγξάςεηε θσλεηηθά 

ζρόιηα. Τα θσλεηηθά ζρόιηα πξνζηίζεληαη σο ερεηηθά αληηθείκελα ζηα πιαίζηα 

ζρνιίσλ. 

Γηα λα κπνξέζεηε λα πξνζζέζεηε έλα θσλεηηθό ζρόιην γηα πξώηε θνξά, ζα ρξεηαζηεί 

λα πξνζζέζεηε ηελ εληνιή Εηζαγωγή θωλής ζηε γρακκή εργαιείωλ γρήγορες 

πρόζβαζες. 

1. Κάληε θιηθ ζην Κοσκπί ηοσ Microsoft Office θαη θαηόπηλ θάληε θιηθ ζην 

θνπκπί Επηιογές ηοσ Word. 

2. Κάληε θιηθ ζην θνπκπί Προζαρκογή. 

3. Σηε ιίζηα ηεο πεξηνρήο Επηιογή εληοιώλ από, επηιέμηε Όιες οη εληοιές. 

4. Σηε ιίζηα κε ηηο εληνιέο, θάληε θιηθ ζηελ επηινγή Εηζαγωγή θωλής, θαη ζηε 

ζπλέρεηα θάληε θιηθ ζην θνπκπί Προζζήθε. 

Γηα λα πξνζζέζεηε έλα θσλεηηθό ζρόιην ζην έγγξαθό ζαο, θάληε ηα εμήο: 

1. Σηε Γρακκή εργαιείωλ γρήγορες πρόζβαζες, θάληε θιηθ ζην θνπκπί 

Εηζαγωγή θωλής . 

2. Σην παξάζπξν δηαιόγνπ πνπ εκθαλίδεηαη, θάληε θιηθ ζην θνπκπί έλαξμεο θαη 

θαηαγξάςηε ην θσλεηηθό ζρόιην. 

3. Όηαλ νινθιεξώζεηε ηελ θαηαγξαθή ηνπ ζρνιίνπ, παηήζηε ην θνπκπί 

δηαθνπήο θαη θιείζηε ην παξάζπξν δηαιόγνπ. 

4. Εάλ ην Microsoft Office Word εκθαλίζεη έλα κήλπκα πνπ ζαο ξσηά αλ ζέιεηε 

λα ελεκεξώζεηε ην ερεηηθό αληηθείκελν, θάληε θιηθ ζην θνπκπί Ναη. 



Γηα λα αθνύζεηε ην ερνγξαθεκέλν ζρόιην, θάληε δεμηό θιηθ ζην πιαίζην ζρνιίνπ, 

ηνπνζεηήζηε ην δείθηε ηνπ πνληηθηνύ ζηελ επηινγή Ητογράθεζε αληηθεηκέλοσ 

εγγράθοσ, θαη ζηε ζπλέρεηα παηήζηε ην θνπκπί Αλαπαξαγσγή. 

 Σεκείωζε   Γηα πεξηζζόηεξεο πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε ηελ θαηαγξαθή θαη ηελ 

επεμεξγαζία ελόο ερεηηθνύ αληηθεηκέλνπ, αλαηξέμηε ζηελ ηεθκεξίσζε ηεο θάξηαο 

ήρνπ θαη ηνπ κηθξνθώλνπ. 

Εηζαγωγή τεηρόγραθοσ ζτοιίοσ 

Εάλ δηαζέηεηε Tablet PC, κπνξείηε λα πξνζζέζεηε ρεηξόγξαθα ζρόιηα ζην έγγξαθν. 

Τν κειάλη πξνζηίζεηαη θαη εκθαλίδεηαη κέζα ζηα πιαίζηα ζρνιίσλ. 

1. Σηελ θαξηέια Αλαζεώρεζε, ζηελ νκάδα Στόιηα, θάληε θιηθ ζην 

ζηνηρείν Δεκηοσργία ζτοιίοσ.  

 

2. Εγγξαθή ηνπ ζρνιίνπ ζην πιαίζην ζρνιίνπ. 

Δηαγραθή ζτοιίοσ 

 Γηα λα δηαγξάςεηε γξήγνξα έλα κεκνλσκέλν ζρόιην, θάληε θιηθ κε ην δεμηό 

θνπκπί ην πνληηθηνύ ζην ζρόιην θαη ζηε ζπλέρεηα θάληε θιηθ ζην θνπκπί 

Δηαγραθή ζτοιίοσ. 

 Γηα λα δηαγξάςεηε γξήγνξα όια ηα ζρόιηα ζε έλα έγγξαθν, θάληε θιηθ ζε 

θάπνην ζρόιην ζην έγγξαθν. Σηελ θαξηέια Αλαζεώρεζε, ζηελ νκάδα 

Στόιηα, θάληε θιηθ ζην βέινο πνπ βξίζθεηαη θάησ από ην θνπκπί Δηαγραθή, 

θαη θαηόπηλ θάληε θιηθ ζηελ επηινγή Δηαγραθή όιωλ ηωλ ζτοιίωλ ζηο 

έγγραθο. 

Δηαγραθή ηωλ ζτοιίωλ ζσγθεθρηκέλοσ αλαζεωρεηή 

1. Σηελ θαξηέια Αλαζεώρεζε, ζηελ νκάδα Παραθοιούζεζε, θάληε θιηθ ζην 

βέινο δίπια ζην ζηνηρείν Εκθάληζε επηζεκάλζεωλ. 

 

2. Γηα λα απελεξγνπνηήζεηε ηα πιαίζηα ειέγρνπ γηα όινπο ηνπο αλαζεσξεηέο, 

ηνπνζεηήζηε ην δείθηε ηνπ πνληηθηνύ ζηελ επηινγή Αλαζεωρεηές θαη ζηε 

ζπλέρεηα θάληε θιηθ ζηελ επηινγή Όιοη οη αλαζεωρεηές. 



3. Κάληε μαλά θιηθ ζην βέινο πνπ βξίζθεηαη δίπια από ην ζηνηρείν Εκθάληζε 

ζεκεηώζεωλ , ηνπνζεηήζηε ην δείθηε ηνπ πνληηθηνύ ζηελ επηινγή 

Αλαζεωρεηές, θαη ζηε ζπλέρεηα θάληε θιηθ ζην όλνκα ηνπ αλαζεσξεηή ηα 

ζρόιηα ηνπ νπνίνπ ζέιεηε λα δηαγξάςεηε. 

4. Σηελ νκάδα Στόιηα, θάληε θιηθ ζην βέινο πνπ βξίζθεηαη θάησ από ην θνπκπί 

Δηαγραθή , θαη ζηε ζπλέρεηα θάληε θιηθ ζηελ επηινγή Δηαγραθή όιωλ 

ηωλ ζτοιίωλ ποσ εκθαλίδοληαη. 

 Σεκείωζε   Απηή ε δηαδηθαζία δηαγξάθεη όια ηα ζρόιηα πνπ έρνπλ γίλεη από 

ηνλ αλαζεσξεηή ηνλ νπνίν επηιέμαηε, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ζρνιίσλ ζε 

νιόθιεξν ην έγγξαθν. 

 Σσκβοσιή   Μπνξείηε επίζεο λα αλαζεσξήζεηε θαη λα δηαγξάςεηε ζρόιηα 

ρξεζηκνπνηώληαο ην παξάζπξν αλαζεώξεζεο. Γηα λα εκθαλίζεηε ή λα απνθξύςεηε ην 

Παξάζπξν αλαζεώξεζεο, θάληε θιηθ ζην θνπκπί Παράζσρο αλαζεώρεζες ζηελ 

νκάδα Παραθοιούζεζε. Γηα λα κεηαθηλήζεηε ην παξάζπξν αλαζεώξεζεο ζην θάησ 

κέξνο ηεο νζόλεο ζαο, θάληε θιηθ ζην βέινο δίπια από ην θνπκπί Παράζσρο 

αλαζεώρεζες, θαη ζηε ζπλέρεηα θάληε θιηθ ζηελ επηινγή Ορηδόληηο παράζσρο 

αλαζεώρεζες. 

Αιιαγή ελός ζτοιίοσ 

Εάλ ηα ζρόιηα δελ είλαη νξαηά ζηελ νζόλε, θάληε θιηθ ζηελ επηινγή Εκθάληζε 

ζτοιίωλ ζηελ νκάδα Παραθοιούζεζε ηεο θαξηέιαο Αλαζεώρεζε. 

 

1. Κάληε θιηθ κέζα ζην πιαίζην ηνπ ζρνιίνπ πνπ ζέιεηε λα επεμεξγαζηείηε. 

2. Κάληε ηηο αιιαγέο πνπ ζέιεηε. 

 Σεκεηώζεης   

 Αλ ηα πιαίζηα είλαη θξπθά ή αλ εκθαλίδεηαη κόλν έλα ηκήκα ηνπ ζρνιίνπ, 

κπνξείηε λα αιιάμεηε ην ζρόιην ζην Παξάζπξν αλαζεώξεζεο. Γηα λα 

εκθαλίζεηε ην παξάζπξν αλαζεώξεζεο, ζηελ νκάδα Παραθοιούζεζε, θάληε 

θιηθ ζην θνπκπί Παράζσρο αλαζεώρεζες. Γηα λα εθηείλεηε ην παξάζπξν 

αλαζεώξεζεο θαηά κήθνο ηνπ θάησ κέξνπο ηεο νζόλεο ζαο αληί ζην πιάη ηεο 

νζόλεο, θάληε θιηθ ζην βέινο δίπια από ην θνπκπί Παράζσρο αλαζεώρεζες, 

θαη ζηε ζπλέρεηα θάληε θιηθ ζηελ επηινγή Ορηδόληηο παράζσρο 

αλαζεώρεζες. 

 Γηα λα απαληήζεηε ζε έλα ζρόιην, θάληε θιηθ ζην πιαίζηό ηνπ, θαη ζηε 

ζπλέρεηα θάληε θιηθ ζηελ επηινγή Νέο ζτόιηο ζηελ νκάδα Στόιηα. 

Πιεθηξνινγήζηε ηελ απάληεζή ζαο ζην λέν πιαίζην ζρνιίνπ. 



Προζζήθε ή αιιαγή ηοσ ολόκαηος ποσ 

τρεζηκοποηείηαη ζηα ζτόιηα 

1. Σηελ θαξηέια Αλαζεώρεζε, ζηελ νκάδα Παραθοιούζεζε, θάληε θιηθ ζην 

βέινο δίπια ζην ζηνηρείν Παραθοιούζεζε αιιαγώλ θαη θαηόπηλ ζην 

ζηνηρείν Αιιαγή ολόκαηος τρήζηε. 

 

2. Κάληε θιηθ ζην θνπκπί Προζαρκογή. 

3. Σηελ πεξηνρή Προζαρκογή ηοσ δηθού ζας αληηγράθοσ ηοσ Office, αιιάμηε 

ην όλνκα ή ηα αξρηθά πνπ ζέιεηε λα ρξεζηκνπνηήζεηε γηα ηα ζρόιηά ζαο. 

 


