
PowerPoint avanceret - MBK A/S

Vil du lave slides, der virkelig rykker?
Er du vant til at bruge PowerPoint? Er du træt af at dine præsentationer ligner alle de andres?
Vil du være bedre til at variere og skabe flotte og anderledes illustrationer?
Vil du kende de avancerede muligheder i PowerPoint og Prezi?
Vil du være bedre til at formidle kompliceret materiale hurtigt, konkret og effektivt?

Kurset er for dig, der er vant til at bruge PowerPoint, men vil kende de avancerede funktioner i
PowerPoint og Prezi, så du kan lave dine slides mere spændende.

Udbytte - Du styrker din:

Mulighed for at gøre dine præsentationer levende og professionelle.
Evne til at bruge animationer og videoklips.
Evne til at bruge andre hjælpeværktøjer end dem, du tidligere har anvendt.

Indhold:

Teori og viden om effektive PowerPoint-præsentationer.
Træning i PowerPoints tekniske muligheder.
Tips og tricks til at illustrere de ting, der typisk tager meget lang tid at forklare.
SmartArt og animation som flash.
Hjælpeprogrammer på nettet – herunder brug af YouTube.
Hvordan du kan overraske med få virkemidler.
Arbejdsmetoden fra første ide til færdig præsentation.
Byg din første Prezi og prøv alle de kreative muligheder.
Undgå begynderfejl og bøvl.
Lær hvordan Prezi fungerer.

Form på kurset Powerpoint avanceret:

Kurset varer 1 dag, men er 2-delt og du kan vælge kun at deltage i den ene del.
Om formiddagen får du styr på de detaljer, der gør din præsentation i PowerPoint mere
avanceret.
Du lærer at skabe diasshows, der både imponerer og fanger modtagerens opmærksomhed.
Om eftermiddagen åbner vi vinduet til Prezi, som er et gratis, flash-baseret program,
der giver fantastisk gode muligheder for at skabe overblik mellem helhed og detaljer.
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PowerPoint avanceret - MBK A/S

Kursusindhold

Inspiration
Er du træt af at ligne alle de andre? Du har lavet masser af præsentationer og vil gerne have
inspiration til at lave en anderledes formidling.

Gennemslagskraft
Udnyt de mange muligheder i PowerPoint og Prezi til at imponere og fange modtagerens
opmærksomhed, som du når ud over rampen.

Forberedelse
Få tips og tricks til, hvordan du bruger de mange muligheder i PowerPoint eller Prezi … uden at
bruge flere dage på det.

Spar tid.
Ved hjælp af få genvejstaster kan du virkelig spare tid.

Materiale?
Hvordan laver jeg flotte udskrifter til tilhørerne?

Visuelle effekter
Hvordan anvendes billeder, lyd, tekst og billedsprog? Hvilke enkle teknikker giver
gennemslagskraft?
Motivation
Hvordan skaber jeg engagement og nysgerrighed hos tilhørerne?
Hvordan får jeg mit budskab ud på en spændende måde?

Skabe interesse
Hvordan får jeg mit budskab ud på en spændende måde?

Manuskript-uafhængighed
Hvordan undgår jeg at læse op af mit PowerPoint-præsentation?
Kan jeg se mine noter elektronisk samtidig med at jeg viser mit PowerPoint-præsentation?

Teknikker
Hvilke værktøjer kan jeg benytte og hvornår?
Hvilke skrifttyper er bedst til skærmen?
Hvilke farver skal jeg undgå?

Struktur
Kan jeg få hjælp til at lave jeg en logisk og letforståelig opbygning?
Hvilke strukturer passer til hvilke situationer?
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Kursus program

Udgangspunkt for kursets program er deltagernes ønsker og behov. Hvilke emner vi kommer
ind på, og hvor meget hvert emne fylder og hvornår vi kommer ind på dem, afhænger af
deltagerne.

Det følgende er et eksempel på, hvordan et program kan se ud.

Kl. 9
Velkomst – Formål, mål og forventninger

Kl. 9.15
Brug af visuelle effekter – PowerPoint har masser af muligheder. Masser af tips og tricks, der
gør det hurtigt at arbejde med visuelle effekter, bl.a. brug af SmartArt. Først et
inspirationsoplæg fra underviseren – herefter mulighed for at prøve selv.

Kl. 10.15
Billeder siger mere end 1000 ord. Indsættelse af billeder, multimedieklip og film … masser af
muligheder. Først et inspirationsoplæg fra underviseren – herefter mulighed for at prøve selv.

Kl. 11.15
Brug af effekterne er med til at fuldende din præsentation. Først et inspirationsoplæg fra
underviseren – herefter mulighed for at prøve selv.

Kl. 12.30
Frokost

Kl. 13.30
Vi åbner vinduet til Prezi. En hurtig intro til Prezi, så du undgår de besværlige begynderfejl.
Først et inspirationsoplæg fra underviseren, hvorefter du selv prøv de forskellige værktøjer med
hjælp fra underviseren.

Kl. 14.45
Byg din første Prezi.

Kl. 15.45 Opsamling og evaluering

Kl. 16.00 Tak for denne gang.
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Pris og praktisk

Pris når kurset holdes hos os:
1 dags kurser koster 21.000 kr. ved 12 deltagere

Prisen inkluderer lokaler, morgenmad, frokost, te/kaffe, chokolade, materialer, mapper osv.

Pris når kurset holdes hos Jer.
1 dags kurser koster 16.000 kr.
½ dags træning koster 8.000 kr.

Prisen forudsætter, at I sørger for alt det praktiske. Men vi kan sørge for mapper og kopiere
deltagermaterialet for 1.500 kr. pr. kursus. Udenfor København tillægges transport efter statens
alm. takster. Ovenstående priser tillægges moms.

Lokaler:
Pilestræde 61.1 sal, 1112 København K. (500 meter fra Nørreport). Kurset kan afholdes i vores
lokaler eller i jeres egne lokaler.

Varighed:
Dette kursus holdes over 1 dag.

Deltagerantal:
Maks. 12 deltagere på et 1 dags kursus (optimalt 6 deltagere).

Kontakt os i dag - Tlf. +45 3543 4474 - mail@mbk.dk

Fra https://mbk2019.larsikdev.com/kursus/internt-powerpoint-avanceret/
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