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A pedagógusok sokféle okból készítenek prezentációt. Tanítási órák anyagát készítik el,
iskolai rendezvényekhez kapcsolódóan, az iskola életének valamelyik területét mutatják be, a
tanítványaik versenyfelkészítése során adnak segítséget egy prezentáció elkészítéséhez, és a
pedagógus minősítési eljárás kertében is 15 perces elektronikus bemutatót kell prezentálniuk a
minősítő bizottság számára.
Ezeket a prezentációkat röviden csak „ppt”-ként szokás emlegetni. Ez az elnevezés is
utal arra, hogy egy Microsoft alkalmazással, a PowerPoint programmal készítették a
prezentációt. (A legújabb verziók kiterjesztése már pptx, de a köztudatban maradt a ppt
elnevezés.)
Tapasztalatom szerint Magyarországos ez a legelterjedtebbek prezentációkészítési
program. Ennek technikája leginkább lineáris bemutató összeállítására ad lehetőséget, bár
hivatkozások (linkek) beszúrásával lehetőség van az egyes diák közötti „ugrásra” is, de az
átlag felhasználók ezt általában nem ismerik, vagy ha igen, akkor is csak nagyon ritkán
alkalmazzák.
Az elmúlt időszakban az informatikai eszközök hatalmas és látványos fejlődésen
mentek keresztül. Már természetessé vált az érintőképernyő, az okos telefonokon az elolvasni
kívánt tartalom egy mozdulattal való felnagyítása, majd visszakicsinyítése.
A prezentációkészítés során is adott a lehetőség, hogy ilyen zoomolásos technikával
készüljön a prezentációnk. Ez a feldolgozási mód hasonlít egy gondolattérkép felépítésének a
megjelenítésére, ahol a nagy egész, az összefüggések áttekintése után rátérhetünk az egyes
egységek részletesebb kifejtésére. Sok esetben ez a feldolgozási mód, mely a térben mozgás
benyomását is kelti, jobban illeszkedik a bemutatott témához, mint a lineáris vetítés. Szokás
az így elkészített preziket vizuális metaforáknak is nevezni. (Metafora jelentése: egy olyan
nyelvi eszköz, amelynek segítségével képesek vagyunk absztrakt cselekvések és tartalmak
konkrét módon való kifejezésére. Két dolog azonosítása hangulati egyezés vagy tartalmi
hasonlóság alapján.)1
Ilyen típusú prezentáció a www.prezi.com oldalon készíthető. Ezt a nemzetközileg
ismert, és elismert oldalt 2009-ben egy magyar fejlesztőkből álló csoport hozta létre, és azóta
is töretlen a sikerük.
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https://hu.wikipedia.org/wiki/Metafora alapján
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Az oldal bizonyos feltételekkel ingyenesen is használható. A nyitóoldal tetején az Árak
menüpontra kattintva, a megnyíló oldalon a Public, vagy a Diákok és tanárok menükre
mehetünk tovább.

Ha a Public-ot választjuk, akkor ingyenesen hozzáférhetünk az oldalhoz, tárhelyet
biztosítanak számunkra, ahol a prezentációinkat készíthetjük és tárolhatjuk, de az általunk
készített prezentációk nyilvánossá válnak, azok az interneten bárki számára elérhetők,
kereshetők
és
újrafelhasználhatók
lesznek.
Pl:
http://prezi.com/5izi8vtt0xwe/?utm_campaign=share&utm_medium=copy
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Ekkor a prezentációinkat csak on-line módban érjük le, letölteni (menteni pl. pendrájvra
nem lehet).

Tanárként és diákként lehet ingyenesen regisztrálni. Ekkor 4 GB tárhelyet biztosítanak
számunkra.

Ehhez meg kell adni az e-mail címünket. Fontos, hogy ez ne ingyenes levelezőrendszerben
regisztrált e-mail cím legyen (Pl. citromail, freemailt, gmailt, hotmail), hanem az e-mail cím
utaljon az oktatási intézményre. Ha már regisztráltunk Public-ként, akkor sem szükséges új
fiókot létrehoznunk, a meglévő azt a hozzáférésünket át lehet állítani oktatási hozzáférésre.
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A sikeres regisztráció után az oldal nyelvét magyarra a Profil beállításoknál lehet átállítani.
A „Mások prezijei” menüpontban ízelítőt kapunk az oldalon készült legjobb
munkákból, a „Segítség” menüpontban pedig a prezentációkészítéshez kapunk segítséget. Itt
érdemes használni a „Keresés a tudásbázisban” lehetőséget is. Itt sok leírást, technikai
trükköt, animációval szemléltetett készítései folyamatot találunk, amelyek segítségével
autodidakta módon meg lehet tanulni a prezentációkészítést.
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A regisztrált fiókunkban lehetőségünk van a prezentációnk- szokásos elnevezésben
„prezink” nyilvánosból rejtett vagy priváttá állítására.

Prezijeinket a Letöltés gombra kattintva le is tölthetjük. Ez hosszabb időt is igénybe
vehet. A letöltött fájlt tömörített, vetítés előtt ki kell csomagolni. Itt is türelemmel kell lenni.
Így egy mappa jön létre, benne több almappával és fájllal. A Windows-on gépeken a prezi.exe
fájllal kell indítani a bemutatónkat. Ha a bemutató youtube videót is tartalmaz, akkor offline
vetítésnél is szükség van internet hozzáférésre.

A prezijét virtuális előadásban is levetíthetjük, amikor a nézők fizikailag nincsenek
jelen a teremben. A távoli előadás jellemzői az alábbi képről leolvashatók:
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A prezi oldal lehetőséget ad a már meglévő Power Point bemutatónk felhasználására is.
Ekkor importálás után – ami szintén hosszabb ideig is eltarthat – rendeznünk kell a tartalmat
és megadni az útvonalat. Minden egyes dia egy-egy képként lesz importálva. Ezeket
mozgatni, átméretezni, forgatni lehet, de az eredeti diasorban lévő, ott különálló elemeket
külön-külön már nem lehet szerkeszteni.
Egy prezentációt törölni a Saját prezik\a Prezik megtekintése menüpontokat választva
és ott a Kuka ikonra kattintva lehet.
A youtube.com oldalon nagyon sok oktatóvideó található. Ajánlom a PREZI cég által
készített nagyon jól követhető hivatalos videókat. Elsőként Az első prezim című videót
érdemes megnézni, amelyben képernyőképeken követhetjük végig a prezikészítés alapvető
lépéseit, majd érdemes rászánni az időt, hogy a 19 db 2-3 perces videóból álló Hivatalos
Prezi-oktatóvideók magyarul. (A videókon bemutatott prezi oldal angol nyelvű, de így is
könnyen követhető, hogy melyik menüpont hol található.)
A már említett Segítség menüpont alatt a Tudásbázisban rákereshetünk a mindet érdeklő
témára, vagy kész prezikből gyűjthetünk ötleteket. Ez az oldal közvetlenül is elérhető a
www.prezi.com/support linken.
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Jó kísérletezést és sok sikeres prezentációt kívánok!
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