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Microsoft PowerPoint
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Objektivat
 Krijimi i prezantimeve te ndryshme
 Shtimi i efekteve te ndryshme ne sllajde
 Shtimi i grafikoneve ne sllajde
 Shtimi i tabelave ne sllajde
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Cka eshte PowerPoint?
 PowerPoint eshte nje program i fuqishem qe ofron gjithcka

qe ju nevojitet per te prodhuar nje prezantim ne forme te
sllajdeve.
 Duke perdorur PowerPoint, mund te pregatisni secilen

komponente te prezantimit
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Prezantimet
 Një prezantim është një përmbledhje e të dhënave dhe

informatave që do të publikohet në një audiencë të veçantë.
 Një prezantim PowerPoint është një koleksion i slajdeve
elektronike
që
mund
të
jenë
me
tekst, fotografi, grafikë, zëra, dhe video.
 Ky koleksion mund të projektohet automatikisht ose mund të
kontrollohet nga një prezantues.
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Planifikimi i nje prezantimi
 Planifikimi i prezantimit para krijimit ndikon ne:
 Permiresimin e kualitetit te prezantimit
 E ben prezantimin me efektiv
 Kursimin e kohes dhe perpjekjeve
 Gjate planifikimit te prezantimit, duhet te percaktoni aspektet e

meposhtme:
 Qellimin e prezantimit
 Llojin e prezantimit
 Audiencen
 Formatin etj
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Butoni “Microsoft Office”
 Button Microsoft Office kryen shumë prej funksioneve që

janë të vendosura në menynë File e versioneve më të vjetra të
PowerPoint.
 Ky buton ju lejon të krijoni një prezantim të ri, Hap një
prezantim ekzistues për të ruajtur dhe për të shpëtuar, për të
shtypur (printuar), etj.
Butoni Microsoft
Office”
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Hapja e nje prezantimi ekzistues ne
PowerPoint

Grupi i
sllajdeve
Tabi per
sllajde
Tabi
“outline”
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Butoni
Office

Butoni
Home

Shiriti
 Shiriti është paneli në pjesën e sipërme të dokumentit. Ai ka

shtatëTabe (skeda):
 Çdo skedë është i ndarë në grupe.
 Grupet janë koleksione logjike e karakteristika të projektuar
për të kryer funksionin që ju do të shfrytëzoni në zhvillimin
apo redaktimin e Slajdeve tuaja në PowerPoint.
 Karakteristikat që përdoren zakonisht janë shfaqur në shirit.
Për të parë avantazhe përparësi shtesë brenda secilit grup,
kliko shigjetën në këndin e djathtë poshtë të secilit grup
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Toolbar-i per qasje te shpejte
 Eshtë një toolbar i përshtatshëm që përmban
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komandat që ju mund të dëshironi ti përdorni
shpesh.
Ju mund të vendosni Quick Access Toolbar më lart
ose më poshtë në shirit.
Për të ndryshuar vendndodhjen e Quick Access
Toolbar, klikoni mbi shigjetën në fund të toolbar
dhe kliko Show …. Ribbon.
Ju gjithashtu mund të shtoni Komanda në shiritin e
Quick AccessToolbar.
Klick me te djathtën mbi çdo komand në Button
Office apo shirit dhe klikoni Add to Quick Access
Toolbar dhe një shkurtore e kësaj komande do të
shtohet në Quick Access Toolbar.

Mini Toolbar-i ne Power Point
 Një karakteristikë e re në Office 2007 ështëToolbarMini.
 Ky është një toolbar lundrues që shfaqet kur ju zgjidhni tekst

ose klikoni me të djathtën mbi tekst.
 Ajo tregon mjetet e përbashkëta të formatimit, të tilla si

Bold, Italics, fonts, font size dhe ngjyra font etj.
Mini Toolbar-i
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Pamja e prezantimit
 Prezantimi mund të shihet në një shumëllojshmëri të

mënyrave.
 Në View, Grupi Presentation Views ju lejon për të parë

slajdet si ndarës Normal, Slide Sorter, Notes Page, Slide
Show, Slide Master, Handout Master, dhe Notes Master.
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Kustomizimi ne PowerPoint
 PowerPoint 2007 ofron një gamë të gjerë

opsionesh te përshtatshme që të bëni
PowerPoint-in të punojnë më mirë për
ju.
 Për të hyrë në këto opsione të
përshtatshëm:
 Klikoni butonin Office
 Kliko Options PowerPoint.

 Popular
 Këto
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karakteristika ju lejojnë të
personalizoni mjedisin tuaj të punës me
mini toolbar, ngjyra te skemës, të
personalizoni emrin epërdoruesit dhe ju
lejojnë për të hyrë në funksion Live
Preview.

Prezantim i ri
 Ju mund të filloni një prezantim të ri nga një model bosh, një

template, prezantime ekzistuese, ose nga një skedarWordi.
 Për të krijuar një prezantim të ri nga një model te zbrazet:
 Kliko butonin e Microsoft Office
 Kliko New
 Kliko Blank Prezantation
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Prezantimi i ri nga nje template
 Për të krijuar një prezantim të ri nga një template:
 Kliko butonin e Microsoft Office
 Kliko New
 Kliko Instaled Templates ose

 Shfletoni nëpër Templates Microsoft Office Online
 Kliko template që ju zgjidhni
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Ruajtja e një prezantimi
 Kur ju doni të ruani një prezantim, ju keni dy zgjedhje: Save ose Save As.
 Për të ruajtur një dokument:
 Kliko butonin e Microsoft Office
 Kliko Save

 Ju mund të kenë nevojë të përdorni funksionin Save As kur keni nevojë për të

ruajtur një prezantim me një emër tjetër ose për të ruajtur atë për versionet e
mëparshme të PowerPoint.
 Mos harroni se versionet më të vjetra të PowerPoint nuk do të jenë në gjendje
për të hapur prezantimin e PowerPoint 2007.
 Nëse ju ruani atë si një format PowerPoint 97-2003 atëherë ky prezantim do të
hapet edhe në versionet e mëparshme të PowerPoint.
 Për të përdorur funksionin Save As:
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Kliko butonin e Microsoft Office
Klikoni Save As
Shkruani emrin për prezantimin
Në dritaren Save AsTip, zgjidhni PowerPoint 97-2003 Prezantation

Shtimi i Slajdeve
 Ka disa zgjedhje kur ju dëshironi të

shtoni një Slajd të ri për prezantimin:
 Zgjidhni slajdin Prapa kujt ju doni të

shtoni menjëherë një slajd të ri
 Klikoni butonin New Slide mbi skedën
Home
 Kliko duke zgjedhur slajdin që i
përshtatet materialit tuaj

17

Shtimi i Slajdeve
 Për të krijuar një slajd të ri nga një tjetër prezantim:
 Zgjidhni slajdin Prapa kujt ju doni të shtoni menjëherë një slajd

të ri
 Klikoni butonin New Slide mbi skedë Home
 Kliko Reuse Slides
 Kliko Browse
 Kliko Browse File
 Gjeni slide show dhe klikoni në slajdin që doni të importoni

18

Themes (Temat)
 Temat janë “design templates” që mund të aplikohen në tërë

prezantimin
dhe
që
lejojne
në të gjithë prezantimin.
 Për të shtuar një temë për një prezantim:

qëndrueshmëri

 Kliko në skedën Design
 Zgjidhni një nga temat që shfaqet ose kliko butonin Albumet
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Themes (Temat)
 Për të aplikuar ngjyra të reja për një

temë:
 Kliko te shigjeta e drejtuar poshtë te

dritarja Colors
 Zgjidhni një grup ngjyrash ose kliko

Create New Theme Colors
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Puna me permbajtje
Për të futur tekst:
 Zgjidhni slajdin ku ju doni tekstin
 Kliko në një kuti për të shtuar tekstin

Për të shtuar një kuti teksti:
 Zgjidhni slajdin ku ju doni të vendosni

kuti teksti
 Në skedën Insert, kliko Text Box
Klikoni mbi slajdin dhe terhiq kursorin
për të zgjeruar kutinë e tekstit
 Shkruani tekstin
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Ndryshimi shtrirjes (Aligment) së paragrafit
 Shtrirja paragrafi ju lejon për të vendosur se si ju dëshironi

tekstin të shfaqet.
 Për ndryshimin e shtrirjes:
 Kliko në skedarin Home
 Zgjidhni butonin e duhur për të shtrirjen grupin përkatës.
a)
b)
c)
d)
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Align Left: teksti është një linjë me diferencë të tuaj të majtë
Qendra: Teksti është i përqendruar brenda kufijve tuaj
Vendose Djathtas: aligns tekst me diferencë të djathtë
Justifikuar: aligns tekst të marzheve të dy majtë dhe të djathtë.

Listat e shenjezuara dhe te numëruara
(Bulleted and Numbered Lists)
 Listat e shënjuara kanë pikëzime, listat e numëruara kanë

numra, dhe
listat
e
shkurtra
kanë
numra
apo shkronja në varësi të organizimit të listës.
Për të shtuar një listim të tekstit ekzistues:
 Zgjidhni tekstin që ju dëshironi të bëni një listë
 Kliko butonin Bulleted and Numbered

23

Ketu zgjedhen
numrat apo bullets

Lists

Formatimi i listave
 Imazhi i pikëzimit dhe formati numërave

mund të ndryshohet duke përdorur boksin
dialogues Bullets or Numbering.
 Zgjidhni të tërë listën për të ndryshuar të
gjitha pikëzimet ose numrat, ose Vendos
kursorin në një linjë në kuadër të listës për
të ndryshuar një pikëzim të vetëm.
 Kliko te shigjeta pranë Bullets apo
Numbering dhe të zgjidhni një model
pikëzimi apo numërimi.
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Nga ketu zgjedhen
opsionet e deshiruara

Shtimi Videos ne prezantim
 Video klipet mund të shtohet për një prezantim. Për të

shtuar një videoklip:
 Klikoni butonin Movie mbi Insert
 Zgjidhni Movie from File apo Movie from Clip
Organizer
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Shtimi Audio-s
 Audio klipet mund të shtohet për një prezantim.
 Për të shtuar një audio clip:
 Klikoni butonin Audio mbi Insert
 Zgjidhni Sound from File, Sound from Clip Organizer, Play CD

AudioTrack ose Record Sound

26

Shtimi i Fotove
 Për të shtuar një foto:
 Klikoni butonin Insert
 Klikoni butonin Foto
 Shfleto një foto nga dosjet tuaja
 Kliko emrin e foto
 Kliko insert
 Për

të lëvizur foton, kliko mbi të dhe terhiqe atë
te vendit ku ju e doni atë
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Shtimi i formave te ndryshme (shape)
 Për të shtuar formë:
 Klikoni butonin Insert
 Klikoni butonin Shapes
 Kliko formën që ju zgjidhni
 Kliko në Slajd
 Tërhiq kursorin për të zgjeruar formën
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Tabelat
 Tabelat përdoren për të shfaqur të dhëna





1.
2.
3.
4.
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në
një
format
tabele
Për të krijuar një tabelë:
Vendos kursorin në faqen ku ju doni
tabelë të re
Klikoni skedarin Insert
Klikoni butonin tabele në seksionin
Table.
Ju mund të krijoni një tabelë në një nga
katër mënyra:
Shëtit mbi kuadrate për numrin e
rreshtit dhe kolona
Kliko Insert Table dhe shkruani
numrin e rreshtave dhe kolonave
Klikoni Table Draw, të krijojë tabelën
tuaj duke klikuar në slide
Kliko Excel Spreadshed dhe
vendosni të dhënat

Krijimi i grafikoneve ne power point
 Për të krijuar një grafikon:
 Klikoni butonin Insert
 Kliko llojin e Chart (grfikut) që doni për të krijuar
 Fut e të dhënave dhe Etiketat
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Efektet mbi sllajde: Ndërrimi i slajdeve
(Transitions slide)
 Transitions janë efektet që zbatohen kur ju kaloni nga një

slajdi në slajdin e ardhshëm.
 Për të vendosur tranzicion mbi slajdin:
 Zgjidhni slajdin që ju doni të vendosni tranzicion
 Kliko në Animations
 Zgjidhni animacionin e duhur ose klikoni kutinë e dialogut për

Transition
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Ndërrimi i slajdeve
 Për të rregulluar tranzicionin e slajdit:
 Shto tingull duke klikuar shigjeten pranë Transition Sound
 Ndrysho shpejtësinë e tranzicionit duke klikuar shigjeten tjetër

për Transition Speed
Shtimi i zerit
Rregullimi i shpejtesise
Aplikimi i ketij
ndryshimi tek te gjithe
sllajdet
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Slide Animation
 Efektet Animation Slide janë efektet e paracaktuara të veçanta

që ju mund ti shtoni objekteve në një sllajd.
 Për të aplikuar një efekt animacion:
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Zgjidhni një objekt
Kliko në skedën Animation në Shirit
Kliko Custom Animation
Kliko Add Effect
Zgjidhni efektin e duhur

Printimi i nje prezantimi
 Filimisht duhet te futemi në

opsionet e printimit:
 Kliko butonin e Microsoft

Office
 Kliko Print
 Në kutinë e dialogut Print, kliko
shigjetën Print what
 Zgjidhni formatin dhe klikoni OK
për të printuar
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Printimi i nje prezantimi
 Ka shumë mundësi për printim të

një prezantim. Ato janë:
 Slides: Këto janë slajdet që ju do

të shihni nëse ju jeni duke treguar
prezantimin, një slajd për faqe
 Handouts
(Fletushkat):
1, 2, 3, 4, 6 ose 9 për faqe, ky
opsion lejon të printohet më
shumë slides për faqe
 Notes Page (Shënime Faqe):
Kjo
përfshin
slides
dhe
shënime Gjuhësore
View
(Shiko
 Outline
Përshkruajë): Kjo do të printojë
përshkrimet e prezantimit
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 Nje pjese e kesaj ligjerate eshte marre nga: “PowerPoint”

2007, Mentor Kusho, Fier 2012
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Faleminderit!
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