Det gode eksempel
- Frie og åbne online værktøjer

Brug af Prezi i undervisningen
Prezi er et gratis, flashbaseret program, der fungerer
som en stor digital tavle, hvor
du med tekst, grafik, billeder
og video kan visualisere
komplekse sammenhænge. Du kan ved hjælp af den
indbyggede zoom-effekt lave din helt egen fortælling.
Flere måder at bruge Prezi på i din undervisning
Prezi bruges primært af undervisere og studerende
som et præsentationsværktøj. Prezi har en styrke ved
præsentation af ikke-lineære, abstrakte og komplekse
sammenhænge (fx mindmaps, begrebskort, projekt- eller flowdiagrammer), men anvendes også som:
• Et tænkeværktøj/visuelt arbejdsbord, når der skal
tænkes i og arbejdes med relationerne mellem objekter (mindmap, begrebskort)
• Et portfolioværktøj til visualisering af læreprocesser
• Et samarbejdsværktøj, da det er muligt for op til 10
personer at arbejde på den samme prezi på samme
tid
Brug af Prezi til gruppeoplæg på Psykologi
Bachelor-studerende skal i holdundervisnignen på
Psykologi, modul 2, aflevere tre grupperapporter i løbet
af de tre første uger, hvor en gruppe hver uge skal give
en 10 min. mundtlig præsentation af deres færdige rapport.
Formålet med inddragelsen af Prezi i holdundervisningen
er at introducere de studerende for et nyt og alternativt
præsentationprogram til powerpoint, da Prezi vurderes
som et nyttigt værktøj for de studerende, både i deres
videre studieliv, og når de engang kommer ud på arbejdsmarkedet.
Der blev lavet prezi-oplæg for de studerende til inspiration, og instruktor, stud. psych. Didde Fuglsang-Jensen,
har deltaget på et CUU-prezikursus, så hun kunne lave
en introduktionsvideo til studerende.

Kort og godt
•

Vidste du, at Prezi er udviklet af
en gruppe ungarske arkitekter,
der savnede et fleksibelt og rummeligt præsentationsprogram,
som kunne visualisere deres
mange idéer?

•

Opret en konto med din sdumail
helt gratis ved at gå ind på www.
prezi.com, vælg ‘sign up’ og:

•

Studerende kan med deres sdumail ligeledes få en Edu Enjoy
licens

•

Du kan overføre dine powerpoints
til en prezi og arbejde videre på
dem

•

Din prezi er som udgangspunkt
ikke tilgængelig for andre, men
du kan vælge at dele den, så andre kan se eller ligefrem redigere
den

•

Der afholdes løbende CUU prezikurser - se mere på http://cuu.
sdu.dk
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