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Sunumunuzun etkili olabilmesi için sunumunuza hakim olmalı, kitlenizi iyi
analiz etmeli, doğru yer ve zamanda doğru mesajları verebilmelisiniz. Etkili
Sunum Teknikleri eğitimi sayesinde beden dilinizi ve sesinizi doğru bir
biçimde kullanabilir, PowerPoint’in sunum öncesi ve anındaki Tasarım
Fikirleri, 3B Modeller, animasyonlar gibi özelliklerini kullanarak da etkili
sunumlar hazırlayabilirsiniz. Tasarımın olmazsa olmazlarından olan Görsel
Tasarım İlkeleri ve Öğelerini bilip nasıl kullanacağınızı öğrenerek dikkatleri
sununuza çekebilirsiniz. Ayrıca sunum yaparken oluşabilecek olumsuz

durumları en aza indirgeyerek kendinizi daha kolay ifade edebilirsiniz.
Modül 1: Sunum Hazırlığı
•

Sunum yeri, zamanı ve türleri

•

Sunumun gerçekleştirilme evresi

•

Sunumu yapan kişi

Modül 2: Sunucu Hazırlığı
•

Sunumda sesin doğru ve etkili kullanımı

•

Sunumda sözsüz iletişim ve beden dilinin etkili kullanımı

•

Sunumun değerlendirilmesi- prova yapmak

•

Sık yapılan hatalar

Modül 3: Slaytlarda Görsel Tasarım İlke ve Öğeleri
• Görsel Tasarım İlkeleri
Bütünlük
Denge
Vurgu
Yakınlık
Hizalama
Yerleştirme
• Görsel Tasarım Öğeleri
Yazı Tipi Boyutu ve Stili
Noktalama İşaretleri
Yazı ve Arka Plan Rengi
Renklerin Dili
Sözcük Seçimi
Slayt Tasarımı ve Düzeni

Modül 4: Powerpoint ile Hızlı Sunum Hazırlama İpuçları
•

Tasarım fikirleri*yeni

•

3b modeller*yeni

•

Dönüşüm efekti ile nesnelere animasyon vermeden istenilen biçimde hareket etmelerini sağlamak
*yeni

•

Tüm sunularınızda kolayca kullanabileceğiniz şablonları yaratmak ve düzenlemek

•

Fotoğraf albümü özelliği ile onlarca fotoğrafı bir hamlede sunuya eklemek

•

Asıl slayt ile çalışmak

•

Tüm slaytlara bir defada logo/resim/simge eklemek

•

Slaytlardaki arka planları değiştirmek

•

Slayt düzenini değiştirmek

•

Animasyonları etkili kullanmak

•

Animasyon biçim boyacısı ile animasyonları kopyalamak

•

Animasyon bölmesi ile animasyonlara hızlıca müdahale edebilmek

•

Smartart grafikleri ile yazıları görsel hale getirmek

•

Power bı grafiklerini powerpoint’e eklemek

•

Powerpoint mix ve powerpoint storyboarding’i keşfetmek

Modül 5: Sunu Akışı İçin Slaytları Düzenleme Yöntemleri
•

Slayt grupları oluşturarak çok sayılı sunuları daha kolay düzenlemek

•

Slayt sıralayıcısı görünümü ile slaytları hızlıca sıralamak

•

Özel slayt gösterisi tanımlayarak, sunuyu farklı gruplara sunulabilir hale getirmek

Modül 6: Sunuyu Kaydetme Yöntemleri
•

Sunudaki tüm resimleri bir klasöre almak

•

Sunu slaytlarını resme dönüştürmek

•

Tüm slaytları resme dönüşterek olarak klasöre almak

•

Sununun boyutunu küçülterek kaydetmek

•

Sunuyu slayt gösterisi modunda kaydetmek

•

Slayt gösteri modunda kaydedilen sunuyu düzenleme modunda açmak

Modül 7: Sunum Esnasında Powerpoint’i Etkili Kullanmak
•

Sunucu görünümünü aktif kullanarak, slayt üzerindeki açıklamaları, sunum esnasında

•

Yalnızca sunucunun görmesini sağlamak

•

Sunumu internetten canlı yayınlamak

•

Eğitici sunular hazırlamak ya da süre kontrolleri için slayt gösterisini kaydetmek

•

Sunumu istenilen slayttan başlatmak

•

Sunum esnasında sunuyu durdurmadan istenilen slayta direkt atlamak

•

Sunumu daha önceden kaydedilmiş özel slayt gösterisinden başlatmak

•

Sunum modu tuşlarını kullanarak sunuya tam hakimiyet sağlamak (b,w,p,n)

•

Sunum esnasında fareyi lazer işaretçisine dönüştürmek

•

Sunum esnasında fare ile slayt üzerinde vurgulayıcı kalem ile işaretlemeler yapmak

•

Cep telefonunu pointer (işaretçi) olarak kullanmak

•

İlham verici kaynaklar ve sunular

