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Anna Koludo

Łódzkie Centrum  

Doskonalenia  

Nauczycieli i Kształcenia 

Praktycznego

Prezi – alternatywa dla Power Pointa

Chmura dla edukacji – samouczek
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m Zapewne większość czytelników wie, jak wykonać najprostszą prezentację w Power 

Poincie. Program ten przyzwyczaił nas do układu slajdów pokazujących się na ekra-

nie komputera w odpowiedniej kolejności. Można jednak złamać zasadę tworzenia 

prezentacji poprzez dodawanie kolejnych slajdów o  znormalizowanym kształcie 

i wielkości oraz zaplanowanym układzie graficznym. Pomoże w tym Prezi  – program, 

który proponuje projektowanie prezentacji na  jednej płaszczyźnie roboczej. Pokaz 

prezentacji ogranicza się do ukazywania wcześniej wskazanych obiektów zgodnie 

z zaprojektowaną ścieżką.

Są one oferowane zarówno uczniom, jak i ich nauczycielom. Weryfikacja użytkownika nastę-

puje na poziomie jego adresu e-mailowego. Serwis internetowy Prezi sprawdza, czy dome-

na w adresie jest edukacyjna. Najlepiej, aby zawierała człon edu. Akceptowane są również 

inne domeny, np. szkoły.lodz.pl lub domena Łódzkiego Centrum Doskonalenia Nauczycieli 

i Kształcenia Praktycznego, czyli wckp.lodz.pl. Bezpłatna licencja Enjoy Edu daje możliwość 

przechowywania wykonanych prezentacji na prywatnym koncie o pojemności 500 MB. 

Prezentacja wykonywana w środowisku internetowym może być udostępniona innym użyt-

kownikom. Mogą otrzymać dostęp tylko do odczytu lub do edycji. To ostatnie uprawnienie 

powoduje, że prezentację może wykonywać w tym samym czasie więcej niż jedna osoba. 

Może to być grupa uczniów opracowująca zdalnie wspólny projekt lub grupa nauczycieli 

przygotowująca się do wystąpienia na spotkaniu rady pedagogicznej. Taki sposób tworzenia 

prezentacji daje również możliwość jej wyświetlania w każdym miejscu (niezbędne jest 

połączenie z internetem) przez użytkowników, którzy otrzymali do niej dostęp.

Dla użytkowników, którzy chcieliby pracować z wersją instalowaną na lokalnym komputerze 

istnieje możliwość ściągnięcia i sprawdzenia 30-dniowej bezpłatnej wersji tego programu. 

Po zainstalowaniu i uruchomieniu Prezi widoczny jest ekran zachęcający do utworzenia 

nowej prezentacji lub – jeśli to jest kolejne uruchomienie – skorzystania z już istniejącej. 

Należy jednak zwrócić uwagę na lewą stronę ekranu, gdzie mamy możliwość przełączania 

się pomiędzy lokalnym środowiskiem komputera (Only on my computer), a środowiskiem 

internetowym (Synced with Prezi.com).

Oprócz wymienionych powyżej licencji istnieją licencje edukacyjne – płatne i bezpłatne.

Prezi działa w chmurze. Możemy uzyskać do niej dostęp na różne sposoby: Public (bez-

płatny), Enjoy i Pro (płatny). Każda z prezentowanych licencji daje różne uprawnienia 

jego użytkownikowi.
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Po otworzeniu nowej prezentacji na ekranie pojawia się zestaw gotowych graficznych 

wzorców. Można więc wybrać istniejący wzorzec lub zaprojektować własny. Aby stwo-

rzyć prezentację opartą na własnych rozwiązaniach tła, kolorystyki poszczególnych 

elementów, sposobu rozmieszczenia prezentowanych elementów – należy wybrać 

Start blank prezi. 

Pojawi się wówczas podstawowy, bardzo prosty, intuicyjny interfejs programu. Centralne 

miejsce zajmuje okrąg, w którym należy wpisać tytuł i podtytuł prezentacji. 

Po zaprojektowaniu własnego tła pole do edycji prezentacji, może wyglądać następująco:

Pole edycyjne programu można dowolnie pomniejszać i powiększać. Wstawiane do niego 

obiekty mogą być dowolnych rozmiarów. Do prezentacji można wstawiać tekst bezpo-

średnio po kliknięciu w dowolne miejsce pola edycyjnego. Edytuje się wówczas pole tek-

stowe i pojawiają się podstawowe narzędzia do edycji tekstu umożliwiające określenie 

jednego z trzech zdefiniowanych rodzajów tekstu, wielkości i koloru liter, pogrubienie, 

pochylenie i tworzenie inwersji kolorystycznej tekstu, wypunktowanie, wcięcie i określe-

nie położenia tekstu względem lewej i prawej krawędzi pola tekstowego.

Do prezentacji można wstawiać (poprzez wykorzystanie funkcji Insert) różne obiekty, tzn.: 

obiekty graficzne, symbole graficzne z biblioteki programu, diagramy, pliki PDF, animacje 

flashowe, filmy, dźwięki oraz slajdy prezentacji wykonane w programie Power Point. 

Aby wstawić element graficzny z biblioteki należy wybrać polecenie Insert, a następnie 

Symbols & shapes. Po wybraniu określonej kategorii rysunków, wybraną ilustrację należy 

przeciągnąć na pole edycyjne prezentacji. 

Aby zaprojektować tło do prezentacji,  

należy uaktywnić funkcję Themes  

i wybrać zestawienie kolorystyczne  

prezentacji lub zaprojektować własne 

(Customize Current Theme).  

Użytkownik programu może wstawić wła-

sną grafikę lub zdjęcie, określić kolory tek-

stu i typowych elementów graficznych.
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Chmura dla edukacji – samouczek

Przyciski, które pojawiły się na wstawionym rysunku, pozwalają na jego usunięcie 

(Delete), powiększenie (+), pomniejszenie (-) oraz przesunięcie ( ). Obiekty powinny 

być tak rozmieszczone, aby nie nakładały się na siebie. Oczywiście wyjątkiem może być 

pomniejszony obiekt wewnątrz innego obiektu. Aby wstawić rysunek o bardzo małych 

rozmiarach należy całość pola odpowiednio powiększyć, a następnie wstawić rysunek 

dostosowując jego rozmiar do własnych potrzeb.

W ten właśnie sposób należy zaprojektować układ różnych elementów na polu edycyj-

nym prezentacji. 

Warto zaznaczyć, że w przypadku wstawiania do prezentacji fotografii, istnieje możli-

wość jej modyfikacji. Zdjęcie można zarówno wykadrować (odpowiednio je przycinając), 

jak też zastosować różnego rodzaju efekty. Wywołując funkcję efektów uruchamia się 

Photo Editor, który umożliwia zastosowanie efektów kolorystycznych i wybranie dla 

modyfikowanej fotografii ramki.

Kolejny obrazek prezentuje możliwości efektów edytora. Widoczne są na nim zastosowa-

ne zmiany w wyglądzie fotografii.

Każdorazowa zmiana wyglądu obrazka wymaga zatwierdzenia poprzez kliknięcie przyci-

sku Apply. W wersji instalacyjnej na lokalnym komputerze lista efektów jest dłuższa. 

Photo Editor umożliwia również modyfikację kontrastu i jasności oraz ustawienie tem-

peratury zdjęcia. 

W ostatnim etapie prac nad prezentacją należy ustalić kolejność ukazywania się poszcze-

gólnych elementów prezentacji objętych ramkami. W tym celu należy dokonać edycji 

ścieżki poprzeć uaktywnienie, w lewej części ekranu, funkcji Edit Path. Kolejne wskaza-

ne obiekty na prezentacji oznaczane są kolejnymi numerami ścieżki. Ponumerowane 

w ten sposób ramki ze wstawionymi obiektami automatycznie tworzą (z lewej strony 

ekranu) miniaturki poszczególnych slajdów pokazywanych podczas prezentacji.  

Ich kolejność łatwo zmienić przesuwając je względem siebie. 

Każdy obiekt, który ma być przedmiotem pokazu należy objąć ramką. W tym celu należy 

wybrać jej rodzaj z menu Frames & Arrows. Jeśli pokazywane mają być najmniejsze 

elementy prezentacji, należy je otoczyć równie małymi ramkami. Podczas pokazu zosta-

ną one powiększone na cały ekran komputera. 



Aby sprawdzić, w jaki sposób jest wyświetlana prezentacja należy uaktywnić przycisk 

Present. W dolnej części ekranu pokazu pojawią się strzałki nawigacyjne do przewijania 

kolejnych slajdów prezentacji. Istnieje również możliwość zaprojektowania automatycz-

nego pokazu prezentacji przez ustalenie czasu wyświetlania każdego slajdu.

Tak przygotowaną prezentację należy zapisać poprzez kliknięcie w symbol dyskietki 

w górnym lewym roku ekranu. 

Zostanie ona zapisana na koncie użytkownika. Funkcja Share umożliwia dodatkowo:

prezentację innym użytkownikom (Share prezi),

zaprezentować prezentację (Present remotely),

prezentację na portalach społecznościowych (Share on Facebook…),

prezentację do pliku PDF (Download as PDF)

prezentację do uruchamialnego pliku  

(Download as portable prezi).

Analizując funkcjonalność programu 

można znaleźć dla niego bardzo ciekawe 

zastosowanie w procesach edukacyjnych. 

Niewątpliwie bardzo istotną zaletą Prezi 

jest możliwość edytowania prezentacji 

przez kilku użytkowników, co pozwala 

zaangażować w projekt wielu uczniów. 

Zastosowanie Prezi w szkole będzie więc 

zależeć głównie od inwencji twórczej 

nauczycieli.

Polub nas!
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mu 

Zapraszamy do odwiedzenia  

facebookowej strony magazynu 

EduFakty – Uczę Nowocześnie.


