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prof. Maria și Adrian NIȚĂ
În articolul precedent, Super PowerPoint, prezentam o aplicație, ClassPoint, cu
ajutorul căreia se pot integra în clasicul PowerPoint noi facilități în ceea ce privește
predarea și evaluarea elevilor, precum și salvarea răspunsurilor acestora pentru o
eventuală revizuire ulterioară.
De curând, Microsoft a adăugat o nouă opțiune în PowerPoint cu ajutorul căreia
autorul poate fi inclus nemijlocit (cu imagine și sunet) în prezentarea pe care o
creează, mărind în acest fel, atractivitatea documentului prezentat. Ne referim aici la
opțiunea numită Cameo.
Pentru includerea opțiunii Cameo, trebuie să realizăm o Actualizare a pachetului
Office. Acest lucru îl realizăm, după deschiderea PowerPoint-ului accesând calea:
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Executați clic pe butonul
Opțiuni actializare
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După actualizare, noua opțiune apare în ribon/panglică, accesând fila Inserare

Vom prezenta opțiunile oferite de către Cameo prin intermediul unei prezentări
demonstrative formată din trei diapozitive.

Începem cu primul diapozitiv, executând clic pe butonul Cameo aflat în fila Inserare

Observăm apariția pe
diapozitiv, în colțul din
dreapta jos, a unei
reprezentări a faptului că dorim
să folosim Cameo.
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În același timp observăm apariția pe ribon/panglică a unei noi file Cameră video

În fila Cameră video, din grupul Cameră selectăm, prin intermediul
butonului Previzualizați, camera atașată calculatorului, cameră pe
care dorim să o utilizăm în cadrul prezentării.
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După selectarea camerei, executăm clic pe butonul
reprezentat printr-o cameră video, aflat în
1
partea stângă a reprezentării folosirii lui Cameo,
de care am amintit puțin mai sus.

În acest dreptunghi apare
imaginea
noastră,
preluată
prin
intermediul
camerei selectate.
2
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Această imagine a noastră poate
fi mutată oriunde pe suprafața
diapozitivului. De asemenea
imaginea poate fi și deformată prin intermediul celor 8 puncte/butoane de deformare
aflate pe marginea imaginii.
Grupul Stiluri din fila Cameră video, oferă 9 posibilități pentru setarea formei în care
să apară imaginea noastră.

Tot în acest grup putem să mai prelucrăm forma în care apare
imaginea noastră, prin încadrarea sau nu a imaginii cu un
chenar/bordură. Acestui chenar îi putem stabili grosimea, precum și
efectul dorit (umbră, strălucire etc.).
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Imaginea noastră de pe diapozitiv, notată mai sus cu
în cazul în care are prea multe elemente de fundal
nefolositoare, poate fi trunchiată
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Folosind fila Proiectare, putem alege dintre Ideile de proiectare furnizate de către
PowerPoint. Aceste idei vor include, evident, și imaginea noastră furnizată prin
intermediul opțiunii Cameo.
Ca oricăriu obiect din PowerPoint putem să adăugăm, imaginii noastre, o animație,
folosind facilitățile oferite de fila Animație.
Pe fiecare diapozitiv al prezentării putem să includem sau nu imaginea noastră. De
asemenea, dacă se dorește, se poate plasa pe fiecare diapozitiv imaginea în altă zonă
și în altă formă.
Prezentarea se poate salva ca orice prezentare PowerPoint. La lansarea prezentării
elementele legate de imaginea noastră, realizată cu Cameo, se păstrează.
Putem înregistra prezentarea, folosind opțiunea corespunzătoare de pe
ribon/panglică incluzînd și facilitatea oferită de Cameo pentru afișarea imaginii
(imagine și sunet) a autorului. Salvarea se face apoi sub formă de fișier mp4.
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