
Microsoft 365 A3

Tutorial

Cum pot face dintr-o prezentare
power point interesanta

un video de succes?



De ce din powerpoint intr-un video? 
Pentru ca e foarte simplu de utilizat, e un program cu multe instrumente grozave, 
te poti inregistra, poti realiza o lectie video, poti incarca imagini 3 D , iar la final 
poti exporta in video, pdf. 
De asemenea, veti invata cum puteti folosi doar imagini CREATIVE COMMONS! 
E necesar sa respectam drepturile de autor .



CREATIVE COMMONS
Pentru a putea folosi corect, imaginile de 
pe Google Images, scriem ce dorim pe 
Google, click pe TOOLS, apoi alegem
Creative Commons licences. Pt video 
procedam la fel.  

Avem voie sa folosim un link cu o melodie sau
un film, insa, il putem descarca doar daca este o 
resursa gratuita.



Bun gasit, in lumea
Microsoft 365!
Recomandare: Descarcati OFFICE 365 A3 pe 
calculatoare. Scolile au aceste programe
primite pt cadre didactice de la Ministerul
Invatamantului. Vorbiti cu directorul si
informaticianul scolii. Va logati doar cu 
adresa de email de la scoala.



Regasiti aici : 
OFFICE, PPT,EXCEL, 
ONEDRIVE, TEAMS, 
SWAY, MICROSOFT 
FORMS, ONENOTE

In fiecare dintre ele, pentru a crea
un nou document, dam click pe 
New si cream ceea ce dorim. 
Putem incarca un document deja
creat de pe calculator.



Realizarea 
unui ppt

1. Click New

2. Adaugam slide-uri

3. Alegem imagini, dam click pe INSERT, STOCK IMAGES. Optiuni sunt multiple: Stickers, 
Cutout people, Illustrations, Video; putem folosi cu incredere tot ce gasim stocat in Office, 
sunt Creative Commons. Cutout people sunt imagini cu oameni, decupate, pe care le putem
adauga,in prim plan, folosind ce fundal dorim.

4. Exista si optiunea 3 D, cand dam pe Insert. Aici regasim nenumarate materiale jucause, utile 
in activitatea didactica.



Folosim optiunea DRAW pentru a scrie cu ajutorul tabletei grafice sau pentru a desena. Apoi
selectam cu ajutorul cercului balon din coltul stanga sus si dam click pe INK to shape si scrisul
este editat. Ink to Math ne ajuta sa scriem exercitii la matematica.



La finalul prezentarii, click pe Animations, alegem preferabil un model 
de animatie, stabilim ordinea intrarii pe slide. In coltul din dreapta sus, 
apare Reorder Animation si acolo vedem ordinea, o putem schimba,
stabilim timpul fiecareia.



Daca dorim sa ne  inregistram vocea, click pe RECORD SLIDE SHOW, 
de aici alegem daca vrem ca vocea noastra sa apara pe toate slide-urile, 
alegem from the BEGINNING, daca dorim doar pe un slide, CURRENT 
SLIDE si apoi oprim inregistrarea. Cand inregistrarea e pornita, avem
optiuni de a arata cu laserul, primul din stanga, de a scrie cu diverse 
culori.



O alta optiune este aceea de a adauga o coloana sonora de la inceputul
prezentarii:
1. click pe RECORDING
2. alegem o melodie descarcata pe calculator sau inregistram pe loc ceva si
va aparea pe ecran un microfon
3. stabilim intensitatea, durata, cand sa se opreasca



La final, prezentarea power point se descarca intr-un video sau un pdf, 
la alegere. Dam click pe EXPORTA din FILE. Daca alegem video, se 
deschide o noua fereastra din care alegem optiunea care ne este
necesara . 


