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PLANOWANIE SLAJDÓW 
o co warto zapytać zanim zaczniemy tworzyć prezentacje
z czego składa się typowy slajd, zasady kompozycji, opcje układu slajdów
omówienie widoku standardowego oraz wzorca, orientacja slajdów
przykłady dobrze zaprojektowanych slajdów, omówienie zasad
trendy w projektowaniu, inspiracje do pracy
dobór fontów, stylu dla slajdów, praca z kolorami

PRACA Z OBIEKTAMI
zmiany rozmiaru obiektów, formatowania grupowe
rozmieszczanie elementów na slajdzie: wyrównywanie elementów
warstwy w powerpoint, jak je wykorzystać
tabele: jak edytować, importować, trendy w projektowaniu
wstawianie i tworzenie albumów fotograficznych

PRACA Z TEKSTEM
edycja i formatowanie tekstu, malarz formatów
zasady wyróżniania elementów, rodzaje fontów 
jak wyrównać punktatory, akapity, interlinie, korzystanie z linijki 
częste problemy przy pracy z tekstem, jak je rozwiązywać

OSADZANIE ELEMENTÓW I ANIMACJE
wstawianie plików osadzonych do prezentacji, wstawianie hiperłączy
praca z dźwiękiem i video
dodawanie grafiki rastowej i wektorowej
edycja animacji, korzystanie z okna animacji, animowanie tabel 
import obiektów z innych programów pakietu Office

Kliknij przy tych modułach z któych chcesz złożyć swoją spersonalizowaną agendę. 
Po wybraniu interesujących elementów zapisz plik jako pdf i prześlij na adres: 

socjografka@gmail.com
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RYSOWANIE I STYLIZACJA OBIEKTÓW
rysowanie, edycja obiektów, tworzenie własnych kształtów i ikon
obiekty: kolorowanie, krawędzie, tekstury, efekty kształtów 
przekształcenia grupowe, szybkie formatowanie
ujednolicanie kolorystyki obiektów, tworzenie schematów kolorystycznych

OPTYMALIZACJA
drukowanie pracy: w tym widok notatek
optymalizacja grafiki i rozmiaru prezentacji, formy zapisu pracy i obiektów
skróty klawiaturowe
czego unikać podczas pracy z powerpoint

PREZENTACJA MATERIAŁU
zasady dobrego wystąpienia
o co warto zadbać przed wystąpieniem publicznym 
przygotowanie atrakcyjnego pokazu slajdów 
tworzenie przejść między elementami i slajdami 

PRACA Z WZORCAMI
widok wzorca i tworzenie własnych szablonów
tworzenie własnych kompozycji kolorystycznych
definiowanie fontów dla całej prezentacji
osadzanie symboli zastępczych
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Nie możesz się zdecydować, które elementy wybrać? 
Chętnie zaproponuję optymalną agendę. Podaj te elementy, które znasz: np. czas jaki chcesz 
przeznaczyć na szkolenie, cele, ile osób liczy grupa. Na tej podstawie zaproponuje najbardziej 

optymalny program szkolenia.
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