
 

Kraj izvajanja programa: 

Zavod USPEŠEN.SI 

Trg mladosti 6, 3320 Velenje 

(III. nadstropje, RU1) 

 

 

 

 

 

 

 

Dodatne informacije: 

064 250 056 

sandra.bera@zavod-uspesen.si  

http://www.zavod-uspesen.si  

Uspešna predstavitev  

– PowerPoint  

prezentacija  

 

Program sofinancira 

Ministrstvo za izobraževanje, znanost, 

kulturo in šport 

in 

Evropski socialni sklad. 

 

 

Za udeležence je v celoti  

BREZPLAČEN!  

 

 

 

 

 

»Majhne razlike v sposobnostih privedejo do 

velikih razlik v rezultatih« 
 

Brain Tracy 

Pridobivanje temeljnih in poklicnih  

kompetenc od 2016 do 2019, LU Velenje 

»Ni važno, da zna človek dosti stvari, temveč, 

da jih zna uporabiti.« 
 

Alfred Tennyson 



VSEBINA: 

Udeležba v programu je brezplačna.

 

Vsebine so razdeljene na teoretični in praktični del: 

→ PRVI STIK S PROGRAMOM POWERPOINT 

→ OZADJE 

→ VSTAVLJANJE PREDMETOV 

 Vstavljanje in oblikovanje oblik 

 Vstavljanje in oblikovanje slik 

 Vstavljanje dokumentov 

→ TABELE IN GRAFI 

 Vstavljanje in oblikovanje tabel 

 Vstavljanje in oblikovanje grafov 

 SmartArt 

→ ANIMACIJE 

 Animacija diapozitivov 

 Animacija besedila 

 Animacija oblik in predmetov 

→ ZVOK IN FILM 

→ KREATIVNA UPORABA POWERPOINTA 

 Kreativno ustvarjanje in zabava 

 Ideje za uporabo PowerPointa 

→ PREDSTAVITEV VSEBINE 

 Načela dobre PowerPoint predstavitve 

 Verbalna komunikacija 

 Neverbalna komunikacija 

Ciljna skupina: 

Program je namenjen ZAPOSLENIM, starejšim od 

45 LET, z največ srednješolsko izobrazbo. 

 

Način izvedbe: 

Posebnih pogojev za vključitev ni. 

Delo v programih je predvideno v manjših skupinah,  

najmanj dvanajst udeležencev na izvedbo. 

 

Trajanje :  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Podrobnejšo predstavitev programa: 

 najdete na spletni strani 

  www.zavod-uspesen.si 

 

 

Vsak udeleženec prejme  

gradivo, pisalo in beležko. 

NA KRATKO O PROGRAMU: 

PowerPoint je eden izmed ključnih programov pri 

izdelavi prezentacij. Vendar se kljub temu še vedno 

ogromno posameznikov srečuje s pomanjkanjem 

znanja na tem področju, zato je namen udeležence 

usposobiti za uporabo le tega, kot tudi računalnik in 

internet ter spoznati prednosti uporabe, kar jim bo 

omogočilo pripravo uspešne predstavitve vsebine in 

aktivno vlogo v informacijski družbi. 

Vsebinsko področje temelji na kompetenčnih 

okvirih: 

 digitalne pismenosti, 

 področje kulturne zavesti in izražanja ter 

 sporazumevanja v slovenskem jeziku. 

10 srečanj 
| 50 UR 


