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Zapraszamy do zapisania się na kurs e-learningowy z INFORMATYKI przygotowany przez nauczycieli 
Uniwersytetu Morskiego w Gdyni – temat Tworzenie atrakcyjnych prezentacji: zasady, materiały, 
narzędzia (Prezi)  

 

 Zapisy do 28 października 2018 r. na e-mail: zzp@umg.edu.pl. 
Na wskazany adres e-mail należy przesłać wypełnione i podpisane przez rodziców wymagane 
dokumenty: wniosek rekrutacyjny, deklaracje uczestnika, oświadczenia, formularz danych 
uczestnika – dokumenty dostępne są na stronie http://www.umg.edu.pl/zdolni-z-pomorza  

 W odpowiedzi na przesłane dokumenty uczniowie otrzymają instrukcję dostępu do kursu 
prowadzonego za pomocą platformy Ilias. 

 Regulamin i warunki uczestnictwa znajdują się na stronie: http://www.umg.edu.pl/zdolni-z-
pomorza 

 Uwaga – na zakończenie kursu – uczniowie uzyskają certyfikat 

Kurs e-learningowy 
 

nazwa uczelni Uniwersytet Morski w Gdyni ul. Morska 81-87 

przedmiot INFORMATYKA 
poziom 
edukacyjny gimnazjalny 

start-zakończenie 2 – 30 listopada 2018 

temat  opis 

Tworzenie 
atrakcyjnych 
prezentacji: 
zasady, materiały, 
narzędzia (Prezi) 

Kurs będzie poświęcony tworzeniu nowoczesnych, atrakcyjnych prezentacji. 
Najbardziej znane narzędzie do tworzenia prezentacji to PowerPoint, który działa  
w sposób liniowy, slajd za slajdem. Na kursie poznamy inne narzędzie - Prezi - które 
pozwoli tworzyć prezentacje nieliniowe, w których kolejne informacje są wyświetlane 
w różnych miejscach tzw. wirtualnego płótna, z płynnymi przejściami, w odróżnieniu 
od skokowych przejść w PowerPoincie. 
  
Przykłady prezentacji Prezi można znaleźć między innymi na stronie 
https://blog.prezi.com/the-6-best-prezis-from-ted/ (strona i prezentacje są w języku 
angielskim, ale na kursie dowiemy się dlaczego te prezentacje są tak szczególne oraz 
jak włączyć polskie tłumaczenia, jeśli są dostępne). 
  
Na kursie, oprócz praktycznych zajęć poświęconych tworzeniu własnego Prezi, zostaną 
przedstawione  
- zasady tworzenia prezentacji, 
- przykłady ciekawych prezentacji niekoniecznie tworzonych w Prezi, takich jak 
https://www.ted.com/talks/marco_tempest_a_magical_tale_with_augmented_reality, 
- miejsca gdzie można znaleźć materiały do użycia we własnych  prezentacjach, 
- zasady używania materiałów znalezionych w sieci w sposób zgodny z prawem. 
  
Uwaga: na kursie będzie potrzebna podstawowa, bierna znajomość języka angielskiego 
(samo Prezi nie jest przetłumaczone na język polski).  
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