WORKSHOP

Har I brug for at
optimere budskaberne
i jeres præsentationer?
De fleste af os har været til møder, foredrag eller undervisning, hvor
oplægsholderen har vist PowerPoint-slides med masser af tekst.
Undersøgelser viser, at vi har meget svært ved både at læse og lytte
samtidig. Gode oplæg bliver ofte forstyrret af dårligt komponerede og
overfyldte slides.

Vi har fokus på, hvordan du formidler tydeligt med PowerPoint som redskab.
Du får inspiration og træning i, hvordan du ’tænker ud af boksen’ og med grafiske
virkemidler og teknikker understreger dine pointer.
På workshoppen gennemgår vi enkle og direkte anvendelige principper for
komposition, tilpasning af billeder og valg af farver og grafik – alt sammen noget,
der kan understøtte dit budskab.

VA R I G H E D

1 dag
PRIS

Workshop med to undervisere plus
e-learning for op til 14 deltagere:
kr. 20.000,- ekskl. moms
Transporttillæg for workshops
uden for Region Hovedstaden

UNDERVISERE

Anna Falcon
Grafisk designer. Anna har i 20
år arbejdet med projektering og
udførelse af grafiske opgaver.
Hun underviser, udvikler logoer,
layout til bøger og leverer grafik til
udstillinger og e-læring.
mail@annafalcon.dk
annafalcon.dk
Charlotte Cederstrøm
E-læringsudvikler, lærer og Master i
Computermedieret Kommunikation.
Charlotte er direktør i firmaet
IT Univers. Hun har undervist
og arbejdet med didaktik samt
udvikling af læringsforløb i mere
end 20 år.
Charlotte er desuden certificeret
Microsoft Office Specialist i
PowerPoint.
mail@it-univers.dk
it-univers.dk

Under forløbet kan du arbejde med egne præsentationer. Efter workshoppen vil
du have lært en ny og mere visuel tilgang til at oprette præsentationer.
Har I en designmanual der skal overholdes, tilpasser vi workshoppen derefter.
Alle deltagerne får også adgang til e-læringskurset Skarpe og visuelle
præsentationer med PowerPoint, som er et halvanden times interaktivt
e-læringskursus. Deltagerne har adgang til e-læringskurset i en måned
efter kurset, og på den måde kan læringen fastholdes og udbygges efter
workshoppen.

Hvordan bruger vi PowerPoint?
Se fire minutters demo

