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Crearea şi susŃinerea unei

În cadrul prezentării trebuie atinse urm

• Ce urmează să comunică

• Transmiterea efectivă a mesajului

• Explicarea noŃiunilor comunicate

DPPD.SSU - UPB

inerea unei prezentări

rii trebuie atinse următoarele puncte:

 comunicăm

ă a mesajului

iunilor comunicate



Pasul 1. Ce vrem să comunic

Pasul 2. Selectăm materialele
în prezentare, le sortam
voluminoasă ca timp)

Pasul 3. Crearea prezent

Pasul 4. SusŃinerea prezent

Crearea şi susŃinerea unei

DPPD.SSU - UPB

comunicăm audienŃei noastre?

materialele pe care le vom include
sortam pe idei (etapa cea mai

prezentării (2-3 ore)

prezentării

inerea unei prezentări



Cuprins:

ConŃinutul prezentă

Design-ul prezentării

SusŃinerea prezentă

DPPD.SSU - UPB

ării

rii

ării



ConŃinutul prezent

• Din punct de vedere al organiz
pot considera 1-2 minute pentru sus
fiecărui slide

• Fiecare slide trebuie s
element / pas
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inutul prezentării (1)

Din punct de vedere al organizării în slideuri se 
2 minute pentru susŃinerea 

Fiecare slide trebuie să trateze o caracteristică/ 



ConŃinutul prezent

Structura prezentării:

• Titlu / autor - 1 slide
• Prezentare generală -

• Cuprinsul prezentării -

• Fundalul prezentării -

• Partea informaŃională

• Rezumatul prezentării 

• Bibliografie – 1 slide (op

• Slideuri redundante - 1

• Încheierea prezentării 
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inutul prezentării (2)

ării:

- 1 slide 

- 1 slide 

1 slide 

a prezentării - 1-2 slideuri / idee

rii - 1 slide 

(opŃional)

1-3 slideuri (opŃional)

ării – 1 slide



ConŃinutul prezent

•Prezentare generală - 1 slide 
conŃine descrierea succint
ideea principală pe care vorbitorul doreste 
să o susŃină.

•Cuprinsul prezentării - 1 slide 
conŃine ideile principale 
(menŃionarea punctelor de interes maxim, 
timpul pentru întreb
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inutul prezentării (3)

1 slide 
ine descrierea succintă a problematicii, 

pe care vorbitorul doreste 

1 slide 
ine ideile principale şi structura discursului

ionarea punctelor de interes maxim, 
ntrebări, etc)



ConŃinutul prezent

• Fundalul prezentării - 1 slide 
urmăreşte captarea aten
susŃinerea importan

• Partea informaŃională a prezent
conŃine ideile principale
structura discursului
de interes maxim,timpul
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inutul prezentării (4)

1 slide 
te captarea atenŃiei auditoriului prin 

importanŃei problemei prezentate

a prezentării 1-2 slideuri / idee, 
ine ideile principale, aranjate logic şi 

discursului (menŃionarea punctelor
de interes maxim,timpul pentru întrebări, etc)



ConŃinutul prezent

•Rezumatul prezentării / Concluzii
�reformularea ideii principale
�fixarea punctelor cruciale
�sugerarea unor noi teme de cercetare

•Bibliografie / Listă de recomand

Vor fi trecute: 
� cărŃile si materialele consultate pentru 
realizarea prezent
� o listă de recomand
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inutul prezentării (5)

/ Concluzii - 1 slide 
reformularea ideii principale
fixarea punctelor cruciale ale prezentării
sugerarea unor noi teme de cercetare

 de recomandări
1-2 slideuri (opŃional) 

ile si materialele consultate pentru 
realizarea prezentării

recomandări



ConŃinutul prezent

•Slideuri redundante 1-3 slide
� pot anticipa 
� pot oferi informa

subiectele mai greu de 
complexe

•Încheierea prezentării 1 slide
� se mulŃumeş
� se invită audien
� se evită astfel încheierea brusc

prezentării
DPPD.SSU - UPB

inutul prezentării (6)

3 slide-uri (opŃional) 
pot anticipa întrebări ale auditoriului

oferi informaŃii suplimentare despre
mai greu de înŃeles sau mai

slide
umeşte pentru atenŃie (....opŃional?)
 audienŃa să pună întrebări
 astfel încheierea bruscă a 



Design-ul prezent

ConŃinutul slide

���� o idee pricipală per slide

���� maxim 5-6 puncte (bullet) per slide

���� maxim 6-7 cuvinte per linie

���� alinierea textului la stânga
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ul prezentării (1). 

Corect!inutul slide-ului.

 per slide

6 puncte (bullet) per slide

7 cuvinte per linie

alinierea textului la stânga



Design-ul prezent

Slide-urile nu trebuie supra
dintre cele mai frecvente
prea mult text pe un slide
timp, încercând să citeasc
vă asculte / să fie atent
unui slide este de a oferi
prezentării, nu de a oferi propozi
detaliată sau de a folosi celui
notiŃe, pentru acest lucru
caiet.

ConŃinutul slide

Dacă nu puteŃi să sesiza
4 secunde, el este prost
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ul prezentării (2)

supraîncărcate cu text – una
frecvente greşeli este includerea de

slide. AudienŃa pierde foarte mult
citească întregul paragraf în loc să
atentă la dumneavoastră. Scopul

audienŃei ideile principale ale
propoziŃii complete, informaŃie
celui ce Ńine lecŃia pe post de

lucru există Notes Pages sau un

Gresit!inutul slide-ului.

sesizaŃi conŃinutul unui slide în
făcut!



Lector drd. ing. Chicioreanu Teodora Daniela DPPD.SSU - UPBLector drd. ing. Chicioreanu Teodora Daniela

Gresit!



Folosirea testului podelei 

• se scot slide-urile la imprimant
• se aşează pe podea, l

Dacă totul este uşor de citit, dac
idei, cuvinte care ies în eviden
bine.

Design-ul prezent

ConŃinutul slide

�

DPPD.SSU - UPB

Folosirea testului podelei 

urile la imprimantă
pe podea, lângă propriile picioare. 

or de citit, dacă sunt anumite 
n evidenŃă, atunci totul este 

ul prezentării (3)

inutul slide-ului.



Design-ul prezent

• FolosiŃi cel puŃin dimensiune de 18 puncte

• FolosiŃi mărimi diferite pentru puncte/ subpucte 
� pentru titlu 36 –
� pentru text – ideal 28 

36 pt Times New Roman

Font 

• Folosirea de fonturi uşor

de citit – fonturi precum Arial, 
Helvitica, Sans Serif

• EvitaŃi Times NR,Palomino
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ul prezentării (4)

in dimensiune de 18 puncte

rimi diferite pentru puncte/ subpucte 
44 puncte

ideal 28 -34

Corect!

36 pt Helvetica

36 pt Times New Roman

36 pt Arial Narrow

Font 



Design-ul prezent

• Dacă folosiŃi dimesiunea fontului sub 18 puncte, 

• SCRIETI CU LITERE MARI DOAR ATUNCI CÂND 
ESTE CAZUL. TEXTUL ESTE FOARTE GREU DE 
CITIT

• Nu folosiŃi fonturi complicate (Ex. Impact) 

• Nu utilizaŃi mai mult de unul
slide-urile dvs., altfel ele încep să semene

cu un ghiveci;

Font 
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ul prezentării (5)

i dimesiunea fontului sub 18 puncte, auditoriul nu este capabil să citească textul prezentat

SCRIETI CU LITERE MARI DOAR ATUNCI CÂND 
ESTE CAZUL. TEXTUL ESTE FOARTE GREU DE 

Nu folosiŃi fonturi complicate (Ex. Impact) 

unul-două fonturi pentru 
altfel ele încep să semene prea mult 

Gresit!
Font 



Design-ul prezent

• FolosiŃi o culoare pentru font în contrast cu culoarea 
fundalului /background

– Ex: albastru font / fundal alb
• FolosiŃi nuanŃe diferite pentru accentuarea ideilor

– Ex: albastru deschispentru 
text

• FolosiŃi o culoare diferită pentru accentuarea unui aspect
– Este indicat să se foloseasc
– Numarul de culori trebuie limitat pe cât posibil 

• Nu folosiŃi roşu/portocaliu cu verde/galben împreun
-- Studiile arată că 7-9% din popula

Culoare Font 
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ul prezentării (6)

i o culoare pentru font în contrast cu culoarea 

albastru font / fundal alb
e diferite pentru accentuarea ideilor

albastru deschispentru titlu şi albastru închis pentru 

ă pentru accentuarea unui aspect
 se folosească ocazional

Numarul de culori trebuie limitat pe cât posibil 
u/portocaliu cu verde/galben împreună. 

9% din populaŃie nu disting toate culorile.

Corect!Culoare Font 



Design-ul prezent

• Dacă folosiŃi o culoare care nu este în contrast cu 
fundalul, este posibil ca textul s

• Dacă folosim culorile pentru înviorarea slide
poate să distragă atenŃia ş

• Nu este necesar să folosim o culoare diferit
fiecare punct 

• În mod similar, nu este necesar s
diferită pentru fiecare subpunct

• Încercând să fim creativi 
invers

Culoare Font 
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ul prezentării (7)

i o culoare care nu este în contrast cu 
fundalul, este posibil ca textul să nu poată fi citit!

 folosim culorile pentru înviorarea slide-ului 
Ńia şi să fie obositor

 folosim o culoare diferită pentru 

În mod similar, nu este necesar să folosim o culoare 
 pentru fiecare subpunct

tivi putem să obŃinem efectul

Gresit!Culoare Font 



• FolosiŃi un fundal atractiv, dar simplu

• FolosiŃi un fundal luminos

• FolosiŃi aceelaşi fundal pe întreaga prezentare

• Trebuie să existe un contrast între background 

Culoare Fundal / Background

Design-ul prezent

DPPD.SSU - UPB

i un fundal atractiv, dar simplu

i un fundal luminos

i fundal pe întreaga prezentare

 existe un contrast între background şi text 

Corect!Background

ul prezentării (8)



• EvitaŃi fundaluri care distrag auditoriu sau fac 
imposibilă citirea de pe ecran

• Nu este indicat să se schimbe background
de la slide la slide. 

dar
• Pentru prezentări foarte mari, se poate schimba 

fundalul pentru fiecare topic nou.

Design-ul prezent

DPPD.SSU - UPB

i fundaluri care distrag auditoriu sau fac 
 citirea de pe ecran

 se schimbe background-ul şi stilul 

ri foarte mari, se poate schimba 
fundalul pentru fiecare topic nou.

Gresit!

ul prezentării (9)



Design-ul prezent

Contraste cromatice  text / fundal

Nivel 1.

Nivel 2.

Nivel 3.

Nivel 4.

Nivel 5.

Nivel 6.
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ul prezentării (10)

Contraste cromatice  text / fundal

Nivel 7.

Nivel 8.

Nivel 9.

Nivel 10.

Nivel 11.

Nivel 12.



Design-ul prezent

Grafice / Diagrame

• Fontul trebuie să fie vizibil

• Coloritul secŃiunilor să aibă

• Titlul să nu lipsească, precum 

• Efectul de umbră nu este necesar

• Nu se adauga informaŃii suplimentare pe grafic / 
diagramă (valori, nume)
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ul prezentării (11)

Corect!Grafice / Diagrame

 fie vizibil

 aibă logică

precum şi legenda

 nu este necesar-distrage atenŃia

Ńii suplimentare pe grafic / 



Design-ul prezent

Grafice / Diagrame

Nota 1 Nota 2
Popescu An 7
Vasilescu M 8
Iucu Mihai 6

DPPD.SSU - UPB

Gresit!

ul prezentării (12)

Grafice / Diagrame

Nota 2 Nota 3
8 9
8 8
7 9



Design-ul prezent

Grafice / Diagrame

0
1
2
3
4
5
6
7
8
9

Nota 1 Nota 2 Nota 3

Note elevi

DPPD.SSU - UPB

ul prezentării (13)

Corect!Grafice / Diagrame

Note elevi

Popescu Ana

Vasilescu Maria

Iucu Mihai



Design-ul prezent

7

8

6

8 8

7

9

8

9

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

Nota 1 Nota 2 Nota 3

Grafice / Diagrame

9

DPPD.SSU - UPB

Gresit!

ul prezentării (14)

Grafice / Diagrame

7

8

9



Design-ul prezent

Contraste cromatice  
Grafice / Diagrame

Nivel 2.

Nivel 3.

Nivel 1.

Nivel 4.

Nivel 5.
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ul prezentării (15)

Contraste cromatice  
Grafice / Diagrame

Nivel 2.

Nivel 3.

.

Nivel 4.

Nivel 5.



• Editarea de butoane care
slide-urilor

• Simbolurile indiciale şă
conventionale (galben-precau

Design-ul prezent

Butoane / Simboluri

DPPD.SSU - UPB

care sa fie similare cu formatul

Ńină seama de semnificaŃiile
precauŃie, rosu-atenŃie etc.).

ul prezentării (16)

Butoane / Simboluri



Design-ul prezentarii

• VerificaŃi slide-urile pentru

– Greşeli gramaticale

– Litere care lipsesc

– Cuvinte care se repetă

– Dacă folosiŃi diacritice
parcursul întregii prezent

Corectitudinea gramatical

DPPD.SSU - UPB

ul prezentarii (17)

pentru:

Cuvinte care se repetă

ritice, verificaŃi existenŃa acestora pe 
parcursul întregii prezentări

Corectitudinea gramaticală



Design-ul prezentarii

Introducerea gradată în slide a informa

• AnimaŃiile ajută la structurarea

• AudienŃa rămâne concentrat

• PreveniŃi citirea slide-ului
respectiv

• PăstraŃi controlul prezentă

• Este foarte important s
animaŃii (maxim 2) ş
documentului.

AnimaŃia

DPPD.SSU - UPB

ul prezentarii (18)

n slide a informaŃiilor

structurarea informaŃiei.

concentrată pe ceea ce spuneŃi

ului înaintea discutării punctului

prezentării!

să se folosească acelaşi tip de
şi tranziŃii pe tot parcursul

Corect!slide-ului.



Design-ul prezentarii

• Nu folosiŃi animaŃie care s

• FiŃi consistenŃi în folosirea anima

• Nu depăşiŃi marginile slide

• Sunetele şi efectele de tranzi
.... folosire sporadic

AnimaŃia

DPPD.SSU - UPB

ul prezentarii (19)

ie care să distragă

i în folosirea animaŃiei

i marginile slide-ului

i efectele de tranziŃie pot fi obositoare...... 
.... folosire sporadică.

Gresit!slide-ului.



SusŃinerea prezent

Cum definim o prezentare reu
Prima impresie întotdeauna conteaz

De aceea, trebuie:

– Să te pregăteşti înainte (eventual o mica repeti

– Să fii entuziast

– Să implici audienŃa 

– Să participi trup şi suflet la prezentare 

– Să fii mobil (să nu înŃepene
sa faci exces de zel)

– łinută decentă, o prezenŃă

DPPD.SSU - UPB

inerea prezentării (1)

Cum definim o prezentare reuşită?
Prima impresie întotdeauna contează.

ti înainte (eventual o mica repetiŃie)

i suflet la prezentare 

Ńepeneşti într-un singur loc, dar nici 

, o prezenŃă agreabilă



SusŃinerea prezent

Elemente pentru o prezentare nereu
• Timiditate sau trac

• Voce scăzută

• Nervozitate

• Insuficienta cunoaştere a subiectului tratat

• Lipsa mobilităŃii

• Lipsa elementelor audio

• Monotonia creată printr

• Neimplicarea auditoriului 

• Prezentarea nu este interactiv

DPPD.SSU - UPB

inerea prezentării (2)

Elemente pentru o prezentare nereuşită

ştere a subiectului tratat

Lipsa elementelor audio-vizuale

ă printr-un conŃinut neatractiv

Neimplicarea auditoriului 

Prezentarea nu este interactivă 



SusŃinerea prezent

ExerciŃiul creează perfecŃ

• ExersaŃi utilizând notele pentru vorbitor

• Tipărirea pentru uz propriu a 3 diapozitive pe pagin
şi scrierea de mână a notelor

• Folosirea caracteristicii “Vizualizare prezentator” din 
caseta de dialog “Configurare expunere”. Aceasr
caracteristică vă permite s
diapozitiv, în timp ce pe ecranul destinat audien
este afişat doar diapozitivul curent

DPPD.SSU - UPB

inerea prezentării (3)

 perfecŃiunea

i utilizând notele pentru vorbitor

rirea pentru uz propriu a 3 diapozitive pe pagină 
 a notelor

Folosirea caracteristicii “Vizualizare prezentator” din 
caseta de dialog “Configurare expunere”. Aceasră 

 permite să vedeti următorul 
diapozitiv, în timp ce pe ecranul destinat audienŃei 

at doar diapozitivul curent



SusŃinerea prezent

Pregătirea de ultim moment

• RulaŃi prezentarea înaintea
pentru a evita eventualele

• AscundeŃi diapozitivele
numărul acestuia (în cazul
puteŃi să-l afişaŃi doar
tastatură şi să apăsaŃi Enter)

• SalvaŃi prezentarea în

formatul “PowerPointShow”

DPPD.SSU - UPB

inerea prezentării (4)

tirea de ultim moment

înaintea prezentării propriu-zise,
eventualele surprize

de “umplutură”, memorând
cazul în care vă rămane timp

introducând numărul, de la
Enter)

“PowerPointShow”



SusŃinerea prezent

Expunerea / Prezentarea

• AsiguraŃi-vă că sunteŃi familiarizat cu utilizarea 
PowerPoint pentru a rula expunerea

• Nu citiŃi textul de pe 
prezentate oral

• Deplasare rapidă :  [nr slide

• Atunci când purtaŃi discu
faceŃi ecranul alb sau negru: tasta 
aceeaşi tastă pentru revenire)

• Pentru adnotări pe ecran: 

revenire [ Ctrl]+[ A], stergere tasta 
DPPD.SSU - UPB

inerea prezentării (5)

Prezentarea

 sunteŃi familiarizat cu utilizarea 
PowerPoint pentru a rula expunerea

de pe slide ci completaŃi-l cu informaŃii 

nr slide]+[Enter]

Ńi discuŃii cu auditoriu este bine să 
i ecranul alb sau negru: tasta W sau B (se apasă 

 pentru revenire)

ri pe ecran: [ Ctrl]+[ P], 

, stergere tasta E



SusŃinerea prezent

Pentru reuşita unei sesiuni de întreb
care prezintă:

• să fie pregătit în domeniul respectiv
• să creeze o atmosfer
• să asculte şi să răspund
• să îşi structureze răspunsul, astfel încât s

scurt şi la obiect
• dacă cumva nu se cunoa

două opŃiuni:
– să se recunoască

de a reveni cu un r
– să se redirecŃioneze întrebarea c

din public

DPPD.SSU - UPB

inerea prezentării (6)

ita unei sesiuni de întrebări trebuie ca cel 

tit în domeniul respectiv
 creeze o atmosferă plăcută

ăspundă întrebărilor
i structureze răspunsul, astfel încât să fie 

 cumva nu se cunoaşte răspunsul, există 

 se recunoască acest lucru, cu promisiunea 
de a reveni cu un răspuns documentat

Ńioneze întrebarea către cineva 



Vă mulŃumesc pentru aten

DPPD.SSU - UPB

Întrebări?

umesc pentru atenŃie !


