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POWER POINT - NADALJEVALNI
Nekaj primerov, kjer boste lahko uporabili novo znanje
• Obiskovalcem na sejmu želite na hiter in nazoren način predstaviti svoje storitve in izdelke.
• Učencem v razredu hočete pripraviti zabaven in nazoren uvod v svoj predmet.
• Na sestanku želite obdržati pozornost sodelujočih in jim na pregleden in dinamičen način predstaviti
rezultate poslovanja v minulem letu.
• Sorodnikom iz oddaljenega kraja želite preko interneta poslati album fotografij in filmov z družinskega
srečanja.
Po izobraževanju boste znali
• dopolniti in nadgraditi obstoječe predstavitve
• uporabiti kombinacijo besedila in multimedije za učinkovito predstavitev
• opredeliti pravilno uporabo barvnih kombinacij, pisav in uravnotežene razporeditve grafičnih
elementov
• učinkovito oblikovati predstavitev v skladu s celostno podobo podjetja
• tabelarično in grafično predstaviti rezultate dela
• pripraviti lična papirnata gradiva
• izkoristiti bogat nabor posebnih učinkov za povečanje odziva publike
• uporabiti trike profesionalnega nastopa med izvajanjem predstavitve
• pripraviti predstavitev za sodelovanje z drugimi v skupini
Ciljna skupina
Tečaj je namenjen vsem uporabnikom programa PowerPoint, ki želijo poglobiti znanje ter spoznati dodatne
in naprednejše metode dela s predstavitvami.
Kratka vsebina (12 šolskih ur)
• ponovitev in sistemizacija izkušenj uporabnikov
• možnosti uporabe multimedijske tehnologije
• animacije in video v okolju Windows; uporaba animiranih in video predmetov izdelava predstavitve,
časovna razporeditev, izvajanje predstavitve
• spletne predstavitev, povezave in oblike predstavitev za objavo
• oblikovanje celotne predstavitve, prilagoditve po meri in uveljavljanje celostne podobe
• izdelava grafov in vključevanje grafov iz drugih Office programov
• priprava gradiv, opomb in drugih izpisov
• priprava in podajanje prezentacije
• animacije in drugi posebni učinki
• uvoz in izvoz predstavitve
• predstavitev problematike s katero se ukvarjajo udeleženci
• samostojna izdelava rešitev primera iz prakse udeležencev
Predznanje
Izkušnje z programom PowerPoint, priporočamo tečaj PowerPoint-osnovni (Zahtevnost-2).
Gradivo
Priročnik v slovenskem jeziku in vaje z rešitvami.
Trajanje: 12 šolskih ur
Dodatne informacije
IPIS računalniška usposabljanja
E-pošta: ipis@ipis.si, Telefon: 04 204 74 40, Spletna stran: ipis.si

