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E-MSPower Point - Praca z widokami 

Cele szkolenia  

Celem szkolenia jest zapoznanie uczestników z charakterystyką i zastosowaniem różnych widoków w pliku 

prezentacji. 

Umiejętności 

Dzięki szkoleniu uczestnik będzie potrafił: 

• Stosować odpowiedni widok pliku prezentacji w zależności od zadań i funkcji 

• Korzystać i dostosowywać widok normalny pliku 

• Pracować w widoku konspektu 

• Wykorzystywać widok sortowania slajdów w celu organizacji slajdów prezentacji 

• Używać w praktyce widoku strony notatek i czytania 

Profil uczestników 

Szkolenie przeznaczone jest dla osób, które zajmują się tworzeniem prezentacji w programie PowerPoint. 

Przygotowanie uczestników 

Szkolenie wymaga od uczestników podstawowej wiedzy z zakresu obsługi komputera. 

Szczegółowy program szkolenia  

1. Wprowadzenie do szkolenia E-learningowego 

2. Omówienie agendy szkolenia 

3. Włączanie widoku normalnego 

3.1. Dostosowywanie elementów okna 

3.2. Wstawianie notatek dla slajdu 

4. Widok konspektu 

4.1. Praca z tekstem 

4.2. Formatowanie tekstu 

4.3. Wstawianie slajdów do prezentacji za pomocą widoku konspektu 

5. Widok sortowania slajdów 

5.1. Przegląd i organizacja slajdów prezentacji 

6. Widok strony notatek oraz czytania 

6.1. Wprowadzanie notatek slajdów z poziomu strony notatek 

6.2. Przegląd slajdów prezentacji w trybie do czytania 
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Metoda realizacji szkolenia 

Szkolenie pierwszego stopnia trudności – podstawowe. Szkolenie elektroniczne (on-line). Materiał 

szkoleniowy, udostępniany przez Internet, wzbogacony jest prezentacjami video, obrazami (zrzutami ekranu), 

opisami tekstowymi. Dzięki formie e-learningu uczestnicy dostają możliwość zapoznania się z obsługą 

programu w dowolnym czasie, w swoim własnym tempie, z dowolnego miejsca 

Liczba dni, liczba godzin szkoleniowych 

• szkolenie aktywne przez okres 12 miesięcy (od chwili uzyskania danych dostępowych do Platformy E-

Learningowej) 

• łączny czas materiału: 20 minut 

 

Ścieżka rozwoju po szkoleniu  

• szkolenia z oferty Centrum szkoleniowego Comarch:  

• pozostałe e-learningi z MS PowerPoint: https://www.comarch.pl/szkolenia/e-learning/ms-powerpoint/ 

• szkolenia zdalne/stacjonarne z MS PowerPoint https://www.comarch.pl/szkolenia/aplikacje-
biurowe/ms-powerpoint/ 
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