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Prezentare generală 
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Ce este o prezentare computerizată? 

• Ați participat la o comunicare științifică? (Prezentarea unui referat) 

• Cum putem prezenta un referat astfel încât să captăm atenția publicului? 

– Imagini desenate , planșe, proiecții de diapozitive, secvențe de film. 

– Prezentare însoțită de efecte grafice, animație sau transformări de imagine. 

• Informația prezentată vizual este mai ușor de interpretat și de reținut 

• O prezentare computerizată este realizată cu o aplicație software dedicată 

acestui scop:  

– Microsoft PowerPoint (aplicație offline și online) 

– LibreOffice Impress(aplicație offline),  

– Google Slides (aplicație online),  

– Prezi (aplicație online),  

– Corel Presentation, etc. 



Prezentare generală 

PowerPoint = este o componentă a pachetului Microsoft Office 

PowerPoint este destinată realizării prezentărilor 

Este specializată în crearea, memorarea şi prezentarea de diapozitive electronice. 

O prezentare este o expunere coerentă, organizată după un plan prestabilit, 

destinată transmiterii unor informaţii legate de o temă dată către un anumit public. 

O prezentare este constituită din mai multe diapozitive (slide-uri / cadre), care 

apar rând pe rând si conțin blocuri de text, imagini, sunete si alte obiecte. 

Este ideal pentru liste simple şi pentru exprimarea concisă a unor puncte de vedere 

sau pentru variantele electronice ale unor broşuri şi pliante. 

Tipuri de prezentări: 

 Prezentări pe folii transparente – folosite la retroproiector 

 Prezentare pe hârtie – informații pe hârtie de dimensiuni mari 

 Prezentare electronică – realizată cu ajutorul unor programe electronice (aplicații de 

prezentare) 

    “O imagine valorează cât o mie de cuvinte” 
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Pornirea aplicației Microsoft PowerPoint – extensie fișier = .pptx .ppt .pptm 

• Meniu Start – se tastează PowerPoint 

• sau, dacă există pictograma pe desktop,   se execută dublu click pe ea 

• sau Start – Run - powerpnt 

 

 

 

O prezentare electronică are 2 momente importante: 

1. Proiectarea și realizarea prezentării utilizând un program de realizare a prezentărilor 

2. Susținerea prezentării în fața publicului 
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Părăsirea programului PowerPoint 
clic pe butonul de închidere (marcat cu x alb pe fundal roşu) al ferestrei PowerPoint; 
deschideţi File şi selectaţi opţiunea Exit (ieşire); 
apăsaţi combinaţia de taste Alt+F4. 

  

Prezentare generală 



  

Elemente de interfață grafică 

 

6 www.tic.diferite.ro   Tehnologia informației şi a comunicațiilor   tic@diferite.ro 

 Bara de 
stare 

• File – comenzi asupra fisierului(creare/salvare) 
• Home – comenzi pt adăugare/editare diapozitive 
• Insert – comenzi pt adăugare de conținut diapozitiv (imagini/text) 
• Design – comenzi pt adăugare temă 
• Transitions – comenzi pt modalități de trecere de la un dispozitiv la altul 
• Animations – comenzi pt ordonarea aparițiilor elementelor 
• Slide Show – configurare mod expunere prezentare 
• Review – verificare ortografica a textelor/ adaugare comentarii 
• View – alegerea modalității de vizualizare a prezentării 

 

Panglică 
cu comenzi 

Diapozitivul 
curent 

Bara de titlu 

Fiecare filă 
conține o 
panglică cu 
comenzi 
 



Elemente de interfață grafică 
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Zona pt 
editat 
observații 

Zona pt 
editare 
diapozitiv 
 

Butoane pt 
alegere rapidă 
a stilului de 
afișare 
 

HELP 
Zona listare 
diapozitivele 
prezentării 
(panou       
miniaturi) 



Operații de gestionare a fișierelor de prezentare 

 
1. Crearea unei prezentări 

     File – New (Ctrl+ N) 

2. Deschiderea unei prezentări electronice 

    File – Open (Ctrl+O) 

3. Închiderea prezentării active 

    File – Close 

4. Salvarea prezentării active (Ctrl+S) 

    File  - Save = salvare fișier fără a-I schimba numele/locația 

    File – Save As… = salvare fișier cu alt nume, alt format/ locație 

5. Tipărirea prezentării active 

    File - Print 
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Crearea unei prezentări  - File – New – Blank presentation - Create 
 

O temă 
predefinită 

După terminarea editării prezentării salvati fișierul – selectând discheta  
din bara cu acces rapid sau meniul File- Save As  sau Ctrl +S  

Operații de gestionare a fișierelor de prezentare 

 



Modul de vizualizare al prezentărilor 
 
Din meniul View (Vizualizare) se pot alege diferite moduri de vizualizare  
 Normal este tipul de vizualizare cel mai des folosit  
 Sortare diapozitive prezintă fiecare diapozitiv sub forma unei mici imagini – 

utilizat pentru copierea sau mutarea unor diapozitive  

  Expunere diapozitive (F5) se poate vizualiza întreaga prezentare creată. 
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Operații de gestionare a fișierelor de prezentare 

 



Modul de vizualizare al prezentărilor 
 
. 
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Operații de gestionare a fișierelor de prezentare 

 

• Reading View – similar cu Slide 
Show, diapozitivul este afișat pe 
tot ecranul, în plus se vede și 
bara de stare și cea care conține 
titlul  



Operații cu diapozitive 

1.Adăugarea unui nou diapozitiv 

 Home – New slide (CTRL + M) 

2. Ștergerea unui diapozitiv 

 Click dreapta pe diapozitiv in panoul de miniaturi– Delete Slide  

3. Duplicarea unui diapozitiv 

 Click dreapta pe diapozitiv in panoul de miniaturi – Duplicate Slide 

4.Copiere unui diapozitiv 

 Click dreapta pe diapozitiv in panoul de miniaturi – Copy apoi Paste 

5. Ascunderea unui diapozitiv 

 Slide Show – Hide Slide 

6. Reordonarea diapozitivelor 

 View – Slide Sorter și manevra Drag&Drop (tragere și plasare) 

7. Modificare aspect dispozitiv Home - Layout 
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Alegerea un LAYOUT (aspect) pentru noul SLIDE 

• În timpul lucrului puteţi schimba Layout-ul Home –Slides – Layout  sau 

• Din Zona pentru rezumatul prezentării – tab Slides – selectați slide-ul căruia doriți să 

modificați layout-ul și apăsați click dreapta – Layout 

• "Layout" se referă la modul în care lucrurile sunt aranjate pe un diapozitiv. Un şablon 

poate conţine titluri, liste de marcatori, tabele, diagrame, imagini, forme şi miniaturi  
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Operații cu diapozitive 



Concluzii 

Tutorial interactiv AEL – descriere interfață PowerPoint 

https://www.competentedigitale.ro/ppt/ael/P12007r/index.html 

Tutorial interactiv AEL – creare prezentare nouă în PowerPoint 

https://www.competentedigitale.ro/ppt/ael/P22007r/index.html 

 

 Introducere nume utilizator:  File- Options - User Name 

 Din bara de stare se poate seta dimensiunea de vizualizare 

 Pentru a salva un diapozitiv ca o imagine, ne pozitionăm pe acel diapozitiv apoi 

navigăm în File – Save As – selectăm extensia fișierului de tipul imagine (exemplu 

.jpg) și alegem opțiunea de salvare pentru diapozitivul curent. 
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Aplicații 

Deschideți aplicația PowerPoint 

 Introduceți Numele la Titlul și Clasa la Subtitlul 

 Inserați un diapozitiv de tip Titlul și Text și introduceți la Titlul clasa voastră iar 
la text enumerați 3 colegi.  

 În zona pentru note scrieți textul ”Colegii enumerați sunt prietenii mei” 

 Duplicați cel de al doilea diapozitiv 

 Ascundeți diapozitivul 2 

 Reordonați diapozitivele astfel încât primul să devină ultimul 

 Salvați prezentarea cu numele ”Operații diapozitive” în folderul clasei 
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