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Agenda szkolenia

Microsoft
Microsoft
PowerPoint
Project Online
2019
Kreowanie
Szkolenie
efektownych
z podstaw
pokazów
obsługi
multimedialnych
aplikacji
Czas
godzin
Czas trwania:
trwania: 6
5 godzin
Prowadzący: Mateusz Miciński, Arkadiusz Partyka

9:00 – 10:30
Pierwsza sesja przedstawiać będzie ideę pracy z pokazem slajdów:
1. Przygotowanie slajdów, czyli schemat działania prezentacji multimedialnej
2. Zwiększanie przyswajalności informacji przekazywanych za pomocą prezentacji
multimedialnej – zasady tworzenia przejrzystych pokazów
3. O formatowaniu słów kilka – czyli motywy, kolorystyka, tła

10:30 – 10:45
Przerwa

10:45 – 12:15
Druga sesja dotyczyć będzie metod ożywiania pokazu slajdów:
1.
2.
3.
4.

Przejścia a animacje - różnice
Zmiana slajdów, czyli miłe dla oka przejścia między slajdami
Obiekty ożywają – animowanie wszystkiego tego, co na slajdach znajduje się
Kontrola animacji, czyli jak być reżyserem we własnej prezentacji

12:15 – 12:30
Przerwa

12:30 – 14:00
Trzecie sesja dotyczyć będzie obiektów, czyli wszystkiego tego, z czego powinna składać się
solidna prezentacja multimedialna:
1. Praca z obrazami – własnymi, jak i wbudowanymi. Edycja graﬁk bez użycia
zewnętrznych programów graﬁcznych
2. Własne ilustracje, czyli kształty i inteligentne ilustracje (SmartArt)
3. Wideo i audio – jak ze slajdów zrobić ﬁlm z lektorem
4. Tabelaryczne zestawianie informacji
5. Albumy fotograﬁczne, ﬁlmy demonstracyjne i multimedialne instrukcje obsługi
6. Hiperłącza i akcje – prezentacja nie musi być monotonna
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14:00 – 14:15
Przerwa

14:15– 15:00
Czwarta sesja dotyczyć będzie pracy z gotową prezentacją multimedialną:
1. Przygotowanie ﬁnalnej prezentacji
2. Przygotowanie i prowadzenie pokazu przed publicznością
3. Praca przy prezentacji z wieloma osobami równocześnie

Szkolenie w biurze Onex Group w Sosnowcu:
79 zł netto / osoba
Szkolenie w firmie Klienta:
Min 5 osób.
Max 20 osób.

Dojazd:
Do 50 km – bezpłatnie
50 km – 100 km – 100 zł
100 km – 250 km – 200 zł
Ponad 250 km – 400 zł
Jeżeli byliby Państwo zainteresowani większą liczbą uczestników lub dodatkowymi
wymaganiami proszę o kontakt poprzez formularz na stronie
https://sklep.centrumxp.pl/szkolenia-dla-firm

