Având în vedere că, deocamdată, în programa de liceu la disciplina
Tehnologia Informației și a Comunicațiilor, studiul aplicației Prezi nu este
prevăzut în clasele IX-X și că, la diferite materii, aveți de realizat
proiecte, dacă doriți să încercați ceva nou și diferit față de PowerPoint
vă invit la o mică provocare.
Prezentarea unui proiect este importantă pentru oricare dintre noi, fie că
suntem elevi, profesori, studenți, angajați sau chiar manageri, deoarece
ajută publicul / clienții / partenerii să își formeze o imagine de ansamblu.
Prezi a lansat în anul 2009 o alternativă. Este mai simplă, mai creativă,
mai permisivă și, incontestabil, mai plăcută din punct de vedere vizual.
Platforma este folosită la nivel global, având peste 60 de milioane de
utilizatori și potențialul i-a fost recunoscut de personalități variate, dintre
care merită menționat Chris Anderson, fondatorul conferințelor TED.
TED (Technology, Entertainment, Design – Tehnologie Divertisment și
Design) reprezinntă o serie de conferințe globale susținute de o
asociație americană non-profit, Fundația Sapling, organizate pentru a
răspândi "ideile care merită promovate".
Prezi este o aplicație web prin intermediul căreia puteți concepe
prezentări mult mai atractive și mai convingătoare decât cele realizate
în Microsoft PowerPoint.
Ceea ce face diferența este atât grafică prietenoasă, cât și posibilitatea
de a evidenția relațiile dintre componentele prezentării, fără a le „rupe” în
slide-uri, așa cum se întâmplă în prezentările clasice.
Prezentarea poate fi realizată și accesată online - oricând și oriunde
aveți nevoie de ea (aveți la dispoziție un spațiu de 100 Mb, pentru contul
standard, sau 500 Mb, pentru contul Edu) pe www.prezi.com, sau poate

fi descărcată în calculatorul personal, în cazul în care nu aveți acces la
internet în momentul susținerii.
O altă modalitate prin care puteți realiza o „prezi” este editorul
offline Prezi Desktop, care nu vă mai impune restricții în ceea ce
privește spațiul de stocare.
Tot ce trebuie să faceți este să vă creați un
pe www.prezi.com (durează 2 minute) și să vă „jucați” cu Prezi.

cont

Timpul și imaginația sunt singurele resurse care trebuie investite în Prezi
pentru a crea prezentări reușite. Accentul cade pe imaginație, căci în
scurt timp, după o prezentare-două, vei învăța toate caracteristicile
tehnice ale platformei.
Aplicația nu oferă suport în limba română, dar, pentru voi, limba engleză
nu reprezintă un impediment, însă are o interfață prietenoasă și simplă
și oferă informații detaliate despre pașii pe care trebuie să-i urmați
pentru a realiza o prezentare de succes.
Vă promitem că, la finalul activităților desfășurate în cadrul proiectului
”ȘCOALA BOBOCILOR” 2017 desfășurată la Colegiul Național ”Petru
Rareș” Suceava, veți ști să realizați o prezentare plăcută din punct de
vedere vizual, folosindu-vă de Prezi.
Vă așteptăm cu mult drag să participați la acest curs!
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