Témalista tanfolyami tematika összeállításához

PREZI
A Prezi elhozta a végfelhasználók számára azokat a prezentációszerkesztési, megjelenítési módszereket, amelyek korábban a
fejlesztők privilégiumai voltak. Segítségével alapszintű felhasználói ismeretek birtokában is emlékezetes látványos vizuális
támogatásokat készíthetünk prezentációkhoz. Legyen szó egy komplex termék- vagy szolgáltatás portfolió face-to-face jellegű
értékesítési bemutatásáról, ezekhez kötődő szakmai képzések megtartásáról vagy a hagyományos értelemben vett
prezentációk képi támogatásáról, a Prezi egy rendkívül hatékony eszköz tableten és kivetítve is.
Az új módszerek és lehetőségek (és egyben a buktatók) útvesztőjében való eligazodást, illetve a tanulási folyamat felgyorsítását
segítik képzéseink.
Prezi tréningjeink szervezése során megrendelőnkkel egyeztetve alakítjuk ki a konkrét tanfolyam tematikáját, hogy az a lehető
legmegfelelőbb legyen a tanfolyam résztvevői számára.
A tematika tartalma, illetve a tréning forgatókönyve függ:
 a résztvevők előzetes tapasztalataitól,
 konkrét igényeiktől,
 illetve a rendelkezésre álló időtartamtól.
A téma listában szereplőkön kívül igény esetén (illetve ha rendelkezésre áll a szükséges idő) a tematika tartalmazhatja:
 a résztvevők által korábban készített Powerpoint, Prezi vagy Keynote prezentációk elemzését, átdolgozását


a tréning során kidolgozott komplex feladatok bemutatását, azok elemzését



a házi feladatok bemutatását, elemzését

Javasoljuk, hogy a Prezi képzés tréningnapjai ne egymást követő munkanapokra essenek, illetve hogy a résztvevők a tréning
napok között önállóan, a kiadott házi feladatok kidolgozásának segítségével mélyítsék el a megszerzett ismereteket. Ez a Prezi
esetében különösen fontos ahhoz, hogy a résztvevők a tréning után képesek legyenek önállóan elkészíteni színvonalas Prezijeiket.
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a vizuális támogatás alapelvei
PPT vs. Prezi
a Prezi eszköztára
keretek; szöveg; beszúrás
slide, spin, zoom, fly
nyitókép – zárókép
file management, megosztás
hordozható prezentáció
vonalak, nyilak, ezekhez kötődő lehetőségek, tippek
pozícionálás láthatatlan keretekkel
mondanivalónk analógiájának támogatása vizuális
mintákkal:
o felsorolás
o halmazok
o egymásra épülés
prezentálás tablettel, mobil telefonnal
képek, ábrák a prezi eszköztárából, illetve egyéb fájlokból
hangulatfestés hétköznapi tárgyak felhasználásával
üzenet – gondolat buborékokkal
haladó animálás
képszerkesztés
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scratch vs. template
haladó prezi kezelés
meglévő prezentációk átalakítása
meglévő prezentációk átalakítása
„vizsga feladat” elkészítése
Q&A, ötletbörze
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