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1.1 MICROSOFT SWAY – НОВИ АЛАТ ЗА ИЗРАДУ ПРЕЗЕНТАЦИЈА
Microsoft Office 365 нуди разне алате који нам олакшавају свакодневни посао. Поред стандардних
алата на које смо навикли као што су Мicrosoft Word, Excel, PowerPoint и сл. ту је нпр. и OneNote који
нам служи за израду како приватних тако и пословних забиљешки, као и његова могућност да се
користи у образовању. Поред ОneNote алата, важно је споменути и OneDrive који корисницима даје
могућност да смјештају своје документе, дијеле их са другим корисницима, као и могућност да им
приступе било када и у било којем тренутку са било којег уређаја. Поред ових алата за овај број
часописа Доситеј издвојили бисмо Microsoft Sway. Swаy као потенцијална замјена за PowerPoint
представља дигитално окружење које омогућава корисницима да креирају професионалан,
интерактиван и занимљив дизајн на веома лак начин користећи слике, текст, видео записе и сличне
медије.

Sway је доступан на линку : www.sway.office.com/education/. Овај алат доступан је кроз онлине
верзију при логовању на Office 365, а осим тога ту је и његова десктоп верзија која се може преузети.
Наставници на веома лак начин могу израдити потпуно нову презентацију, затим ту је једноставно
и могућност уписа теме која нас занима гдје Sway потом аутоматски формира презентацију
користећи страницу Wikipedia као извор.
Такође идеална могућност коју нуди Sway јесте да једноставно унесете готову PowerPoint
презентацију коју имате и гдје добијете нову са подразумијеваним предлошком.
Поред опција које смо споменули, на слици изнад видимо и већ готове презентације, као и неке
готове предлошке које можемо искористити.
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За потребе израде електронског курса као инспирацију користили смо једну од тема наставника а
тиче се Кине и њеног географског положаја. Додавањем других слика и видео снимака презентацију
смо формирали кроз 14 слајдова. Презентацију можете погледати на линку:
https://sway.office.com/Aq57gHKEpeZpmS6A?ref=Link

На слици изнад видимо „storyline“ дио окружења. Дакле кроз овај дио заправо израђујемо
презентацију уносећи текст, слике, видео записе и друго. Осим тога ту је и „design“ дио који нам
омогућава коначни преглед онога што смо урадили.
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Свим слајдовима приступамо веома лако кроз навигацију која садржи број слајда, наслов као и
фотографију која означава сваки од слајдова. Принцип је сличан као и кроз PowerPoint окружење
стим што су овдје слајдови распоређени у хоризонталној форми.

Ма колико да смо креативни са исписивањем текста, слајдове можемо обогатити додавањем и
видео садржаја и на тај начин их учинити још занимљивијим. На слици испод видимо примјер
употребе ове врсте медија. Видео можемо додати кроз YouTube, OneDrive и додавањем постојећих
видео садржаја са радне површине.
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Презентацију веома лако можемо подијелити са другим особама. Ту су разне опције одређивања
привилегија. Нпр. презентацију можемо подијелити само одређеним људима, оних унутар наше
организације или једноставно било коме ко има линк. На овај начин наставници између себе веома
лако могу прегледати презентацију, такође заједно и са ученицима, и на крају чак и уколико
родитељи изразе жељу да прегледају исту. Осим тога корисници веома лако могу измјенити језичко
окружење уколико је то потребно.
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