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Η άδεηα απηή αλήθεη ζηηο άδεηεο πνπ αθνινπζνύλ ηηο πξνδηαγξαθέο ηνπ Oξηζκνύ Αλνηθηήο Γλώζεο [2], είλαη
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Οπνηαδήπνηε αλαπαξαγσγή ή δηαζθεπή ηνπ πιηθνύ ζα πξέπεη λα ζπκπεξηιακβάλεη:
-

Τν Σεκείσκα Αλαθνξάο
Τν Σεκείσκα Αδεηνδόηεζεο
Τε δήισζε δηαηήξεζεο Σεκεησκάησλ
Τν ζεκείσκα ρξήζεο έξγσλ ηξίησλ (εθόζνλ ππάξρεη)

καδί κε ηνπο ζπλνδεπόκελνπο ππεξζπλδέζκνπο.
Τν έξγν “Κενηπικό Μηηπώο Ελληνικών Ανοικηών Μαθημάηων” πινπνηείηαη ζην πιαίζην ηνπ Δπηρεηξεζηαθνύ
Πξνγξάκκαηνο «Δθπαίδεπζε θαη Γηα Βίνπ Μάζεζε» θαη ζπγρξεκαηνδνηείηαη από ηελ Δπξσπατθή Έλσζε
(Δπξσπατθό Κνηλσληθό Τακείν) θαη από εζληθνύο πόξνπο.
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1. Μαθημαηικά ζε πποζβάζιμη μοπθή με ηη σπήζη MS-Word 2007
Γηα λα εηζάγεηε καζεκαηηθά ζε πξνζβάζηκε κνξθή ζα πξέπεη λα ρξεζηκνπνηείηε ηνλ Equation Editor.

1.1 Σύνηαξη/επεξεπγαζία εξίζωζηρ
1.1.1 Σύνηαξη εξίζωζηρ
Γηα λα ζπληάμεηε κηα εμίζσζε αθνινπζείζηε ηα παξαθάησ βήκαηα:
1. Σηελ θαξηέια Ειζαγωγή, ζηελ νκάδα Σύμβολα, θάληε θιηθ ζην βέινο δίπια ζηελ επηινγή
Εξίζωζη.
2. Κάληε θιηθ ζηελ εμίζσζε πνπ ζέιεηε ή θάληε θιηθ ζηελ επηινγή Ειζαγωγή νέαρ εξίζωζηρ
θαη πιεθηξνινγήζηε ηελ εμίζσζε πνπ ζέιεηε ζην πιαίζην εμίζσζεο πνπ ζα αλνίμεη.
3. Κάλνληαο θιηθ πάλσ ζην πιαίζην ηεο εμίζσζεο, αλνίγεη ε θαξηέια Επγαλεία εξίζωζηρ. Σηελ
θαξηέια απηή κπνξείηε λα βξείηε ζύκβνια θαη δνκέο πνπ κπνξεί λα εηζάγεηε ζηελ εμίζσζή
ζαο ζηηο νκάδεο Σύμβολα θαη Δομέρ, αληίζηνηρα.
4. Όηαλ νινθιεξώζεηε ηε ζπγγξαθή ηεο εμίζσζήο ζαο θάληε θιηθ έμσ από ην πιαίζην ηεο
εμίζσζεο.
1.1.2 Ενζωμάηωζη ή μη ηηρ εξίζωζηρ
Γηα λα ελζσκαηώζεηε κηα εμίζσζε ζην θείκελν ή λα ηελ ηνπνζεηήζεηε ζε μερσξηζηή γξακκή
αθνινπζείζηε ηα παξαθάησ βήκαηα:
1. Δάλ ζέιεηε λα έρεηε ηελ εμίζσζή ζαο ελζσκαησκέλε κέζα ζηελ πξόηαζε θαη ζην πεξηβάιινλ
θείκελν, θάληε θιηθ ζην ζεκείν ηνπ θεηκέλνπ πνπ ζέιεηε λα εηζάγεηε ηελ εμίζσζε θαη
αθνινπζείζηε ηα βήκαηα 1 έσο 4.
2. Δάλ ζέιεηε λα έρεηε ηελ εμίζσζή ζαο ζε κηα μερσξηζηή γξακκή θεληξαξηζκέλε κεηαμύ ησλ
πεξηζσξίσλ ηεο ζειίδαο αθνινπζείζηε ηα βήκαηα 1 έσο 4 θαη ζηε ζπλέρεηα θάληε θιηθ ζην
βέινο ζηα δεμηά ηνπ πιαηζίνπ ηεο εμίζσζεο γηα λα αλνίμνπλ νη επηινγέο ηεο εμίζσζεο.
Δπηιέμηε Αλλαγή ζε οθόνη.
3. Δάλ ζέιεηε λα ελζσκαηώζεηε ζην θείκελν κηα εμίζσζε πνπ είλαη ζε μερσξηζηή γξακκή, θάληε
θιηθ ζην βέινο ζηα δεμηά ηνπ πιαηζίνπ ηεο εμίζσζεο γηα λα αλνίμνπλ νη επηινγέο ηεο
εμίζσζεο. Δπηιέμηε Αλλαγή ζε ενζωμάηωζη. Μπνξείηε λα επηιέμεηε θαη λα ζύξεηε ηελ
εμίζσζε ζε επηιεγκέλε ζέζε κέζα ζην θείκελν, νπόηε ζα κεηαηξαπεί απηόκαηα ζε
ελζσκαησκέλε κνξθή.
1.1.3 Επεξεπγαζία εξίζωζηρ
Γηα λα επεμεξγαζηείηε κηα εμίζσζε αθνινπζείζηε ηα παξαθάησ βήκαηα:
1. Κάληε θιηθ ζηελ εμίζσζε πνπ ζέιεηε λα επεμεξγαζηείηε.
2. Πξαγκαηνπνηείζηε ηηο αιιαγέο πνπ ζέιεηε.
3. Όηαλ νινθιεξώζεηε ηηο αιιαγέο θάληε θιηθ έμσ από ην πιαίζην ηεο εμίζσζεο.
1.1.4 Πποζθήκη εξίζωζηρ ζηη λίζηα ηων εξιζώζεων πος σπηζιμοποιούνηαι ζςσνά
Γηα λα πξνζζέζεηε κηα εμίζσζε ζηε ιίζηα ησλ ζπρλά ρξεζηκνπνηνύκελσλ εμηζώζεσλ αθνινπζείζηε
ηα παξαθάησ βήκαηα:
1. Δπηιέμηε ηελ εμίζσζε πνπ ζέιεηε λα πξνζζέζεηε ζηε ιίζηα εμηζώζεσλ πνπ ρξεζηκνπνηνύληαη
ζπρλά θάλνληαο θιηθ ζην αξηζηεξό κέξνο κε ηηο θνπθθίδεο, νπόηε ζα καπξίζεη ην πεξηερόκελν
ηνπ πιαηζίνπ.
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2. Σηα Επγαλεία εξίζωζηρ, ζηελ θαξηέια Σσεδίαζη, ζηελ νκάδα Επγαλεία, θάληε θιηθ ζηελ
Εξίζωζη. Σηε ζπλέρεηα θάληε θιηθ ζηελ επηινγή Αποθήκεςζη επιλογήρ ζηη ζςλλογή
εξιζώζεων.
3. Σην παξάζπξν δηαιόγνπ Δημιοςπγία νέος μπλοκ δόμηζηρ, πιεθηξνινγήζηε έλα όλνκα γηα
ηελ εμίζσζε ζην πεδίν Εξίζωζη.
4. Σην πεδίν Σςλλογή, θάληε θιηθ ζηελ επηινγή Εξιζώζειρ.
5. Δλεξγνπνηήζηε όπνηεο άιιεο επηινγέο ζέιεηε θαη θάληε θιηθ ζην ΟΚ.
6. Η εμίζσζε ζα εκθαλίδεηαη καδί κε ηηο ελζσκαησκέλεο εμηζώζεηο.

2. Μαθημαηικά ζε πποζβάζιμη μοπθή με ηη σπήζη MS-PowerPoint 2007
Γηα λα εηζάγεηε καζεκαηηθά ζε πξνζβάζηκε κνξθή ζα πξέπεη λα ρξεζηκνπνηείηε ηνλ Equation Editor.

2.1 Σύνηαξη/επεξεπγαζία εξίζωζηρ
2.1.1 Σύνηαξη εξίζωζηρ
Γηα λα ζπληάμεηε κηα εμίζσζε αθνινπζείζηε ηα παξαθάησ βήκαηα:
1. Σηελ θαξηέια Ειζαγωγή, ζηελ νκάδα Κείμενο, επηιέμηε Ανηικείμενο.
2. Σην παξάζπξν Ειζαγωγή Ανηικειμένος πνπ ζα αλνίμεη επηιέμηε Microsoft Equation 3.0
από ηε ιίζηα γηα ηνλ ηύπν ηνπ αληηθεηκέλνπ θαη θάληε θιηθ ζην ΟΚ.
3. Θα αλνίμεη ην παξάζπξν Equation Editor – Equation in Presentation. Μπνξείηε λα γξάςεηε
ηελ εμίζσζή ζαο ρξεζηκνπνηώληαο ηα ζύκβνια πνπ είλαη δηαζέζηκα.
4. Όηαλ νινθιεξώζεηε ηελ ζπγγξαθή ηεο εμίζσζεο θάληε θιηθ ζην Κλείζιμο.
2.1.2 Επεξεπγαζία εξίζωζηρ
Γηα λα επεμεξγαζηείηε κηα εμίζσζε αθνινπζείζηε ηα παξαθάησ βήκαηα:
1. Κάληε δηπιό θιηθ ζηελ εμίζσζε πνπ ζέιεηε λα επεμεξγαζηείηε.
2. Σην παξάζπξν Equation Editor – Equation in Presentation πνπ ζα αλνίμεη,
πξαγκαηνπνηείζηε ηηο αιιαγέο πνπ ζέιεηε.
3. Όηαλ νινθιεξώζεηε ηηο αιιαγέο θάληε θιηθ ζην Κλείζιμο.
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