
Tehnologii informatice şi de comunicaţie în domeniul muzical

57

Prezi – O posibilă alternativă la PowerPoint?  / Prezi – A 
Possible Alternative to PowerPoint? 

Fodor ATTILA
Departamentul de Muzică a Universității Creștine Partium, Oradea /  

Music Department of Partium Christian University, Oradea
musicalaesthetics@yahoo.com

[ 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
REZUMAT 
Lansată cu câțiva ani în urmă, platforma de prezentare 
numită Prezi apare ca o alternativă originală și 
provocatoare la soluțiile din domeniu, mai cu seamă 
PowerPoint, oferind o perspectivă dinamică și creativă 
asupra senzației interactivității și a modului de a fi 
online în utilizarea explicativă și ilustrativă a resurselor 
multimedia. Studiul urmărește aprecierea principalelor 
caracteristici și oportunități ale acesteia în conceperea și 
realizarea unei prezentări sugestive și atractive, inclusiv 
în privința posibilităților de aplicare în domeniul 
muzical. 
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INTRODUCERE 
Deși programele de prezentare nu reprezintă o condiție 
sine qua non a activităților educative, respectiv științifice 
din domeniul muzicii și nici nu sunt optimizate pentru 
acestea (spre deosebire de un număr mare de softuri 
specializate cum ar fi Sibelius, Smart Music, Auralia, 
Musition etc.), ele oferă totuși posibilități demonstrative 
suplimentare, care pot spori nivelul lor de eficiență și 
atractivitate. 

PREZENTĂRILE MULTIMEDIA 
Prezentările multimedia, indiferent de scop, se bazează pe 
ideea conform căreia utilizarea complementară a unor 
tipuri de informație diferite (verbale/auditive și vizuale) 
contribuie la înțelegerea mai profundă a unui mesaj. 
Într-o accepțiune generală nu presupun neapărat 
implicarea tehnologiilor digitale, chiar dacă acestea au în 
zilele noastre un rol din ce în ce mai însemnat. Ele pot fi 
privite din trei perspective: mijloace (două sau mai 
multe), forme de reprezentare (verbale și vizuale) și 
modalități de receptare (auditive și vizuale) (Mayer, 
2009, 10). 

În conceperea unei teorii cognitive a învățării prin 
multimedia, Mayer (2003, 129) pornește de la 
următoarele ipoteze: 

 asumpția canalului dual: oamenii utilizează canale 
separate de procesare a informației pentru materialul 
vizual-pictografic și cel auditiv-verbal;  
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ABSTRACT 
Launched a couple of years ago, the presentation 
platform entitled Prezi appears as an original and 
challenging alternative to the already existing solutions, 
especially PowerPoint, offering a dynamic and creative 
perspective on the sensation of interactivity and that of 
being online in the explanatory and illustrative use of 
media resources. The paper intends to evaluate its main 
characteristics and opportunities in conceiving and 
accomplishing a suggestive and attractive presentation, 
inclusively regarding its possible applications in the field 
of music. 
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INTRODUCTION 
Though presentation applications are neither a sine qua 
non of music education and scientific activities, nor 
optimized for this field (contrary to a great number of 
particular software like Sibelius, Smart Music, Auralia, 
Musition etc.) they offer yet additional demonstrative 
opportunities that may increase their efficiency and 
attractiveness. 

MULTIMEDIA PRESENTATIONS 
Multimedia presentations, regardless of their goal, are 
based on the idea that the complementary use of different 
information types (verbal/auditory and visual) contributes 
to a more profound understanding of a message. In a 
general sense, they don’t necessarily involve digital 
technologies, despite of their increasing role in our life. 
Multimedia can be viewed in three ways: as a delivery 
media (two or more devices), as a presentation mode 
(verbal or pictorial representations) and as a sensory 
modality (auditory and visual senses) (Mayer, 2009, 10). 
In conceiving a cognitive theory of multimedia learning, 
Mayer (2003, 129) follows three assumptions: 
 the dual-channel assumption: humans possess 

separate information processing systems for visual 
and verbal representations; 
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 asumpția capacității limitate: gradul de procesare 
în cadrul fiecărui canal de procesare a informațiilor 
este deosebit de limitat;  

 asumpția învățării active: învățarea cu sens 
presupune angajarea activă a subiecților în 
procesarea cognitivă (prin selectarea, organizarea și 
integrarea informației).  

 
Apreciind rezultatele experimentelor sale legate de 
efectele învățării prin multimedia, Mayer (2003, 125) 
consideră că învățarea este mai profundă în cazul: 
 utilizării combinate a cuvintelor și imaginilor 

(efectul multimedia); 
 excluderii unor informații străine de subiect (efectul 

de coerență); 
 proximității cuvintelor imprimate și a imaginilor 

(efectul contiguității spațiale); 
 prezentării informațiilor verbale într-un stil 

conversațional și nu într-unul formal  (efectul de 
personalizare); 

 
Aceste principii au fost dezvoltate într-un sistem de 
învățare multimedia (Clark&Mayer, 2008, 3) incluzând: 
 principiul modalității: prezentarea cuvintelor mai 

curând sub formă auditivă decât prin afișare vizuală 
în explicarea unor imagini; 

 principiul redundanței: explicarea elementelor 
vizuale ori sub formă verbală ori prin text afișat. 

Autorii opinează că pe baza principiului coerenței 
materialele sonore – în sensul de fundal auditiv – trebuie 
excluse, similar altor informații, care sunt considerate a fi 
străine subiectului. Firește, ele pot deveni în domeniul 
muzical însuși obiectul prezentării, având astfel o funcție 
activă. Aplicând principiile de mai sus asupra 
prezentărilor muzicale (lecții, prelegeri) facem în virtutea 
lor câteva recomandări suplimentare: 
 a se evita explicațiile verbale în timpul derulării unui 

exemplu muzical (dacă o intervenție explicativă este 
necesară este mai oportună utilizarea unor fragmente 
muzicale); 

 a se evita utilizarea unor informații explicative sub 
formă de text afișat în timpul derulării unui exemplu 
muzical; 

 a se evita afișarea unor structuri vizuale aglomerate 
(imagini, grafice) și/sau străine subiectului în timpul 
derulării unui exemplu muzical (exceptând de pildă 
asocierile simbolice și metaforice relevante, ca 
imaginea unei biserici baroce cu o piesă muzicală 
adecvată); 

 a se alege informația vizuală mai relevantă (de pildă, 
pentru ilustrarea unei analize muzicale este mai 
relevantă partitura decât aspectul vizual-scenic al 
interpretării); 

 în situația audierii unui fragment muzical cu partitura 
afișată destinată urmăririi simultane trebuie apreciat 
gradul de vizibilitate a detaliilor precum și 
sincronizarea informațiilor în timpul derulării. 

Sub aspectul relației dintre conținutul și mijloacele de 
realizare ale unei prezentări multimedia enumerăm câteva 
componente/etape generale, care se particularizează în 
funcție de scopul urmărit: 
 stabilirea nivelului calitativ și cantitativ al 

informațiilor; 
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 the limited-capacity assumption: the amount of 
processing that can take place within each 
information processing channel is extremely limited;  

 the active learning assumption: meaningful 
learning occurs when learners engage in active 
cognitive processing (by selecting, organizing and 
integrating the information). 

 
Evaluating the results of his experiments regarding the 
effects of learning through multimedia, Mayer (2003, 
125) states that students learn more deeply: 
 from words and pictures than from words alone 

(multimedia effect); 
 when extraneous material is excluded rather than 

included (coherence effect); 
 when printed words are placed near rather than far 

from corresponding pictures (spatial contiguity 
effect); 

 when words are presented in conversational rather 
than formal style (personalization effect); 

 
These principles were developed into a multimedia 
learning system (Clark&Mayer, 2008, 3) including 
further: 
 the modality principle: presentation of words as 

audio narration rather than on-screen text in 
describing graphics; 

 redundancy principle: explaining visuals with 
words in audio or text. 

The authors suggest that according to the coherence 
principle, sound materials as audio backgrounds have to 
be excluded when they are considered extraneous to the 
subject. Naturally, in the field of music these may 
represent the object of presentation itself, thus having an 
active function. Applying the above-mentioned principles 
to music presentations (lessons, lectures), we make some 
additional recommendations: 
 avoid verbal explanations during the audition of a 

musical example (if an interposed explanation is 
necessary, it’s more desirable to use shorter 
fragments instead); 

 avoid explanatory information as on-screen text 
during the audition of a musical example; 

 avoid crowded visual structures (images, graphics) 
and/or structures extraneous to the subject during the 
audition of a musical example (except for relevant 
symbolic or metaphoric associations, like the image 
of a Baroque church and an adequate musical piece); 

 try to choose the most relevant visual information 
(for example a score is more suitable to exemplify an 
analysis than the visual-scenic aspect of the 
interpretation); 

 when listening to a musical fragment together with 
an on-screen score used simultaneously, it’s 
important to estimate the visibility of details and the 
synchronization of the ongoing information. 

Regarding the relationship between the content and 
devices of a multimedia presentation we enumerate some 
general elements/stages, applicable to certain goals: 
 establishing the quality and volume of the 

information; 
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 structurarea conținutului; 
 aplicarea conținutului prezentării la oportunitățile 

resurselor multimedia; 
 alegerea și organizarea exemplelor auditive, vizuale, 

și relaționarea acestora cu elementele de conținut; 
 aprecierea nivelului tehnic al exemplificărilor în 

alegerea acestora; 
 realizarea celei mai optime corelații dintre expunerea 

verbală și suportul multimedia. 

Spre deosebire de situațiile în care o expunere este 
concepută de la bun început într-un context multimedia, 
conținuturile verbale (de pildă un text scris) trebuie 
adaptate conform principiilor enumerate mai sus, 
presupunând luarea în considerare a unor factori ca: 
sporirea conciziei, utilizarea complementară/congruentă a 
diferitelor tipuri de informație, elaborarea unor strategii 
de dirijarea a atenției, a tratării digresiunilor etc. 

Nu în ultimul rând, privită din perspectiva audienței, care 
în zilele noastre este socializată într-un mediu 
audiovizual deservit cu precădere de profesioniști, nivelul 
tehnic al prezentării capătă o semnificație crescândă în 
captarea și menținerea atenției. Amintim de pildă 
eficiența informațională a spoturilor de publicitate, 
calitatea auditivă și/sau vizuală a diferitelor medii de 
comunicare (televiziune, cinema, radio, internet, afișe, 
design), dezideratul pentru „sterilitatea” înregistrărilor 
audio (în sensul de eliminare a greșelilor, a zgomotelor 
etc.), sau gradul lor de manipulare tehnică. 

Fără să supraestimăm rolul acestor aspecte în domeniul 
expunerilor muzicale, considerăm ca fiind deosebit de 
oportună însușirea unor competențe de bază suplimentare 
din domeniul artelor vizuale și a graficii computerizate, 
alături de cele privind pregătirea tehnică a materialelor 
auditive și audiovizuale. Pentru muzicieni (fără 
cunoștințe avansate în domeniul vizual) facem câteva 
recomandări: optimizarea dimensiunii (gradul de 
vizibilitate) textului și a altor elemente vizuale, respectiv 
a aranjamentului lor pe pagină, realizarea unui contrast 
necesar între culoarea textului și cea a fundalului, găsirea 
unei căi intermediare între un aspect auster (sărac în 
informații vizuale) și supraîncărcat,  utilizarea precaută a 
combinațiilor de culori etc. 

Poate una dintre cele mai importante oportunități a 
programelor de prezentare multimedia este posibilitatea 
de integrare preliminară a unor secvențe sau fragmente de 
natură diferită (vizuală, auditivă, audiovizuală), respectiv 
derularea lor automatizată într-un proces continuu. Prin 
utilizarea acestora se pot evita situațiile neplăcute în care 
prezentarea este întreruptă în vederea derulării unui 
material audio sau audiovizual prin intermediul unei alte 
aplicații, ceea ce mai ales în cazuri repetate poate 
conduce la distragerea atenției, sau chiar la pierderea 
interesului. 

Rezumând, enumerăm sub forma unor cuvinte-cheie 
câteva calități – după opinia noastră – definitorii ale unei 
prezentări multimedia desăvârșite: concizie, originalitate, 
cursivitate, utilizare complementară/congruentă a 
canalelor de informație, dinamism. 

POWERPOINT 
Aruncând o privire pe piața aplicațiilor destinate 
prezentărilor multimedia se constată o cotă covârșitoare a  
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 building the content; 
 applying the presentation’s content to the 

opportunities of multimedia resources; 
 selecting, organizing the audio and visual examples, 

and relating them to the content; 
 considering the technical quality of the examples in 

their selection; 
 gaining the best correlation between the verbal 

exposition and multimedia support. 

Contrary to the situations when a presentation is 
conceived from the outset in a multimedia context, verbal 
contents (e.g. a written text) require an adaptation 
according to the above-mentioned principles, including 
aspects like: improving concision, complementary-
congruent use of different information types, strategies 
for guiding attention, treatment of digressions, etc. 

Finally, considering the audience, accustomed nowadays 
to an audiovisual environment, mostly served by 
professionals, the technical level of a presentation has an 
increasing importance in catching and keeping the 
interest. We can invoke the high efficiency of TV 
commercials in transmitting information, the audio and/or 
visual quality of the media communication (TV, cinema, 
radio, Internet, posters, design) or the requirement for the 
“sterile” audio recordings (cleaned out of errors and 
noises) and their level of technical manipulation. 

Far from overestimating the role of these aspects in music 
presentations, we consider as strongly advisable the 
acquisition of basic and complementary competencies 
regarding the visual arts and computerized graphics, 
along with those related to the technical preparation of 
audio and audiovisual materials. It’s recommended for 
musicians (without deeper knowledge in the visual field) 
to consider some particular aspects regarding: the proper 
dimension (visibility) of the text and other visual 
elements, respectively their arrangement on the page, the 
necessary contrast between the color of the text and 
background, a mean between an austere appearance 
(lacking in visual information) and an overloaded one, a 
prudent use of colors, etc. 

Perhaps, one of the most important features of the 
multimedia presentation software consists of enhancing 
the preliminary integration of several different sequences 
or fragments (visual, audio, audiovisual), respectively 
their automate play in a continuous process. By their use 
we are able to avoid unpleasant situations when a 
presentation must be interrupted in order to play an audio 
or audiovisual material through another software type 
that may lead if repeated to the decrease of attention, or 
even to the loss of interest. 

Summing-up, we enumerate in keywords some qualities 
that in our view define an accomplished multimedia 
presentation: concision, originality, continuity, the 
complementary/congruent use of information channels, 
dynamism. 

POWERPOINT 
Among the multimedia applications available on the 
market, there is a predominance of Microsoft 
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Microsoft PowerPoint, ceea ce în cazul României este și 
mai semnificativ  datorită ratei relativ reduse de 
răspândire a platformei Macintosh a firmei concurente 
Apple, care oferă de asemenea, în cadrul unui pachet 
oarecum similar, programul Keynote. Programul a fost 
conceput inițial pentru platforma Macintosh de către 
Forethought Inc. în anul 1987 cu denumirea de Presenter, 
preluat și înglobat de Microsoft în anul 1990 ca parte a 
pachetului programelor de birotică Microsoft Office, 
acesta rulând astăzi, după estimările companiei pe circa 
1.2 miliarde de calculatoare. În lipsa unor statistici 
recente privind gradul de utilizare a PowerPoint, ne 
referim la un articol din Bloomberg Business din 2012, 
conform căruia acesta avea la momentul respectiv o cotă 
de piață de 95%. 
Trăsătura comună a programelor amintite este încadrarea 
conținuturilor (texte, imagini, materiale audio și 
audiovizuale, obiecte) pe pagini individuale succesive 
(termenul de cadru făcând trimitere la diapozitive). 
Dincolo de relativa libertate a aranjamentului, există 
inclusiv posibilitatea de aplicare a unor efecte vizuale și 
animări de conținut. Pentru înlesnirea utilizării lor, 
dezvoltatorii oferă diferite șabloane și teme, constând 
dintr-un ansamblu de elemente și setări grafice 
prestabilite. Modificarea acestora este de asemenea 
posibilă, ca și realizarea unei noi prezentări pornind de la 
zero.  
În ansamblu, aplicațiile de prezentare pe bază de cadre 
apar ca soluții facile și deosebit de utile pentru realizarea 
inclusiv a unor prezentări pe subiecte muzicale, mai ales 
în urma inovațiilor din ultimii ani, care au permis o mai 
bună integrare și manipulare a materialelor audiovizuale. 
În același timp însă, supremația prezentărilor pe bază de 
șabloane a condus la uzarea acestora, PowerPoint fiind 
criticată deseori pentru stereotipie vizuală, și în general 
pentru nivelul mai modest al calității grafice. 

PREZI 
Printre numeroasele alternative apărute pe piață în ultimii 
ani, Prezi s-a remarcat printr-o serie de inovații, la baza 
cărora s-a aflat o optică fundamental nouă în privința 
prezentării. Dezvoltată de o mână de specialiști IT ai 
firmei Zui Labs din Ungaria, programul este accesibil din 
anul 2009 pentru utilizatorii din toată lumea interesați în 
găsirea de alternative la programele de prezentare 
existente. Având în vedere răspândirea explozivă a 
acestei platforme, care a făcut dintr-o firmă startup o 
companie care are astăzi circa 60 de milioane de 
utilizatori (dintre care o bună parte în SUA), moto-ul 
„Ideas matter” s-a dovedit a fi mai mult decât o simplă 
lozincă. Deși departe de a detrona PowerPoint, utilizată 
în segmentul aplicațiilor de prezentare multimedia care 
deservește o gamă largă de utilizatori de la business la 
educație, Prezi s-a impus nu atât în rândul utilizatorului 
de rând, beneficiar al pachetelor de aplicații ale firmelor 
multinaționale în domeniu (în special Microsoft și 
Apple), cât în spectrul mai restrâns al celor interesați de 
soluții novatoare. 

1.1 Caracteristici și oportunități 
Prezi este un mijloc de prezentare non-linear (fără cadre 
succesive), bazat pe o suprafață de ansamblu (un fel de 
pânză sau tablă virtuală), pe care se pot așeza diferite 
elemente (texte, grafice, imagini, simboluri, elemente 
multimedia, obiecte web integrate) în mod liber, aidoma 

[ 

PowerPoint, which in Romania is even more significant 
due to the lower spreading rate of the rival Apple’s 
Macintosh platform that also offers as a part of a similar 
software package a program called Keynote. PowerPoint 
was initially conceived for the Macintosh platform by 
Forethought Inc. in 1987, launched under the name 
Presenter, taken over and integrated by Microsoft in 
1990 in its software suite called Microsoft Office, that is 
running today, according to the company estimations on 
approximately 1.2 billion computers. In default of current 
statistics concerning the usage of PowerPoint we refer to 
a Bloomberg Business article from 2012 that estimated at 
that moment a market share of 95%. 

A common feature of these software types is that content 
elements (texts, images, audio and audiovisual materials, 
objects) are organized into consecutive slides or 
individual pages (the slide term refers to the slide 
projector). There is a certain amount of freedom 
regarding their placement, including the possibility of 
applying visual effects and content animation. In order to 
enhance their use, developers provide them with several 
templates and themes consisting of established (designed) 
visual structures and graphic settings. Their modification 
is also possible as well as the setting up of a new 
presentation starting from blank. 

Overall, the frame-based applications appear as facile and 
extremely helpful solutions for carrying out musical 
presentations as well, mostly due to the developments of 
the late years that enhanced a better integration and 
manipulation of audiovisual materials. At the same time, 
however, the supremacy of template-based presentations 
led to their overuse, PowerPoint being frequently 
critiqued for visual stereotype and generally an 
unpretentious graphic quality. 

PREZI 
Among the numberless alternatives launched on the 
market, Prezi came to the fore with a series of 
innovations based on a fundamentally new perspective on 
presentation. Developed by a few IT professionals of the 
Hungarian Zui Labs company, the platform has been 
available worldwide since 2009 to users concerned with 
finding alternatives to the existing presentation software. 
Considering the explosive spread of this platform, 
developed by a startup company having today 
approximately 60 million users (many of them in the 
USA), the motto “Ideas matter” appears to be much more 
than a simple slogan. Though far from dethroning 
PowerPoint, largely used in various fields of multimedia 
presentations from business to education, Prezi came in 
less among the average users, accustomed to software 
suites of multinational corporations (especially Microsoft 
and Apple) than among a limited spectrum of those 
concerned with innovative solutions. 

1.1 Characteristics and features 
Prezi is a non-linear presentation tool (without 
consecutive frames) based on a general surface (a sort of 
canvas or virtual blackboard) used as a background for 
the free placement and grouping of elements (texts, 
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unei hărți cvasi-infinite. Modalitatea de navigare printre 
elemente se realizează prin diferitele tipuri de mișcare pe 
suprafața virtuală: schimbările planului (zoom), rotire,  
mișcări direcționale. Platforma se bazează pe tehnologia 
flash, fiind accesibilă online (prin intermediul unui 
program de navigare pe internet) sau offline (editor 
desktop). Firma oferă diferite pachete de la Gratuit la Pro, 
inclusiv versiunea Edu. Ele diferă mai ales prin cantitatea 
spațiului de stocare, caracterul public/privat al 
prezentărilor și al modalităților de editare online/offline. 
Răspândirea rapidă a Prezi se datorează cel mai probabil 
faptului că trăsăturile de bază ale acestuia consună cu 
câteva tendințe recente ale domeniului audiovizual: 
tehnica planurilor (zoom) utilizată pe scară largă în 
cinema, televiziune, videoclipuri, jocuri de calculator, 
interactivitatea, integrarea conținuturilor multimedia, 
răspândirea infograficii, suprafața online etc. 
Chiar dacă, similar PowerPoint, Prezi oferă inclusiv un 
set de șabloane, concepția non-lineară presupune o 
creativitate sporită din partea utilizatorului. Bunăoară, 
structura vizuală nu mai este doar un suport cvasi-static 
(cadru) oricât de diversificat al prezentării unui conținut. 
Dimpotrivă, configurarea hărții vizuale contribuie în mod 
esențial la interpretarea mesajului. Cu alte cuvinte, 
utilizatorul este invitat să inventeze conform ideii de bază 
o structură vizuală adecvată în care simbolurile și 
metaforele pot oferi audienței sensuri și semnificații 
nuanțate. În același timp, caracterul non-linear al 
interfeței oferă posibilitatea de a realiza o corelație 
dinamică și flexibilă între ansamblu și detaliu, imagine și 
concept, fiind un mijloc deosebit de oportun pentru 
conducerea vizuală a ideii. 
Reproducem mai jos un tabel, care reflectă din 
perspectivă proprie principalele diferențe dintre Prezi și 
PowerPoint: 

Tabel 1. Prezi versus PowerPoint 

 Prezi PowerPoint 
platformă și 
distribuție 

online 
(web) offline (PC) 

principiu de 
bază 

non-
linear/ 
vizual 

linear/ 
conceptual 

structură hartă slide 
modalitate de 
operare focalizare răsfoire 

caracter dinamic static 
potențial creativ informativ 

 
1.2 Cum funcționează? Prezi în pași 
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graphics, symbols, multimedia elements and web 
objects), similar to a quasi-infinite map. Users can 
navigate between them on the virtual surface through 
several movement types: pan and zoom, rotation, 
directional motion. The platform is based on flash 
technology, accessible online (through a web browser), or 
offline (Desktop Editor). Prezi offers different 
subscription types from Free to Pro, including an Edu 
version. These differ mostly by the amount of online 
storage space, the public/private nature of the 
presentations and the online/offline possibility of editing. 
The fast spread of this platform is probably due to its 
main characteristics consonant with some of the major 
tendencies of the audiovisual field: the zoom and close-
up technique largely employed in movies, television, 
video clips, computer games, the interactivity, the 
integration of multimedia contents, the spreading of 
infographics, the online surface, etc. 
Even though Prezi, similar to PowerPoint, offers 
inclusively a set of templates, its non-linear principle 
demands an increased engagement and creativity. 
However, its visual structure is no more a quasi-static – 
as diversified as it may be – support for representing a 
content. On the contrary, the setup of a presentation’s 
visual map plays an essential role in interpreting the 
message. In other words, users are invited to devise 
according to the basic idea a proper visual structure 
whereby the symbols and metaphors may suggest to the 
audience nuanced senses and significations. At the same 
time, the non-linear character of the interface enables a 
dynamic and flexible correlation between whole and 
detail, image and concept, becoming an extremely useful 
device of guiding an idea visually. 
We reproduce hereinafter a table that reflects from our 
own perspective the main differences between Prezi and 
PowerPoint: 

Table 1. Prezi versus PowerPoint 

 Prezi PowerPoint 
platform and 
distribution 

online 
(Web) offline (PC) 

basic principle 
non-

linear/ 
visual 

linear/ 
conceptual 

structure map slide 

working mode focalizing turning 
over 

character dynamic static 
potential creative informal 

 
1.2 How it works? Prezi in steps 
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Figura 1. Crearea unui cont Prezi 

 
Figura 2. Conceperea ideii și schițarea prealabilă a 

conținutului 

 
Figura 3. Alegerea unui șablon sau realizarea unei 

structuri vizuale proprii conform conținutului 

 
Figura 4. Plasarea conținuturilor, simbolurilor, a altor 

elemente grafice și multimedia, gruparea 
(încadrarea), aranjarea, respectiv animarea lor 

 
Figura 5. Determinarea căii de prezentare (alegerea 

ordinii de succesiune a cadrelor pe care se focalizează 
din suprafața de ansamblu) 

1.3 Un exemplu 
Datorită platformei online, membrii comunității Prezi își 
pot împărtăși prezentările, oferind după caz chiar 
permisiunea de reeditare și utilizarea acestora în scopuri 
proprii. Iată un exemplu spicuit din domeniul istoriei 
muzicii, structurat vizual pe axa cronologică, fiecare 
etapă semnificativă fiind ilustrată succint prin 
caracteristici (cuvinte cheie), scurte explicații, imagini și 
materiale multimedia. Redăm mai jos primele trei 
„cadre” ale prezentării: 

[ 

Figure 1. Create a Prezi account 

 
Figure 2. Conceive an idea and make a preliminary 

sketch of the content 

 
Figure 3. Choose a template or make a visual structure 

proper to your content 

 
Figure 4. Place the content, symbols, other graphic and 

multimedia elements by grouping (framing), 
arranging and animating them 

 
Figure 5. Define the movement paths (choose the 

navigation sequences that focus on certain elements 
within the canvas) 

1.3 An example 
Due to the online platform, Prezi allows its community 
members to share their presentations, even to re-edit and 
use them for own purposes. Here is an example taken 
from the topic of music history, visually organized on a 
chronological axis, each significant period being shortly 
illustrated by characteristics (keywords), brief 
explanations, images and multimedia materials. We 
reproduce below the first three “frames” (moments) of 
the presentation: 
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Figura 6. Cadrul de ansamblu (“pânza” sau tabla 

virtuală) 

 
Figura 7. Focalizarea pe prima etapă 

 
Figura 8. Focalizarea pe primul concept-cheie 

1.4 Posibile aplicații în domeniul muzicii 
Fiind o inovație recentă, dincolo de explicații tehnice și 
tutoriale există destul de puține abordări teoretice, care 
analizează funcția și posibilitățile de aplicare a Prezi în 
mediul academic și școlar. Această afirmație este cu atât 
mai valabilă pentru domeniul muzical, în care referințele 
lipsesc aproape cu desăvârșire. De aceea, în schițarea 
posibilităților recurgem în primul rând la experiența 
proprie, precum și la analiza unor prezentări pe subiecte 
muzicale accesibile pe platforma web a comunității Prezi. 
Într-un sens general considerăm că această platformă se 
poate aplica aproape în toate domeniile educației 
muzicale, precum și a manifestărilor științifice. Totuși, în 
aprecierea alternativelor dintre Prezi și PowerPoint 
trebuie avute în vedere conținutul ideatic, scopul și 
metoda prezentării, în funcție de necesitatea unei 
prezentări informale (centrate mai mult pe conținut) sau 
ilustrative (centrate mai mult pe sugestivitatea imaginii). 
De asemenea, trebuie să avem în vedere procesul mai 
solicitant al realizării, precum și unele handicapuri legate 
de tratarea conținuturilor media față de PowerPoint. 

[ 

 
Figure 6. The overall “frame” (“canvas” or virtual 

blackboard) 

 
Figure 7. Focusing on the first period 

 
Figure 8. Focusing on the first basic concept 

1.4 Possible applications in music 
Being a recent innovation, apart from technical 
explanations and tutorials there are very few theoretical 
approaches regarding the potential applications of Prezi 
in academic and school environments. This statement has 
even a greater significance in the music field, where 
references are almost nonexistent. Thus, in sketching the 
possibilities of Prezi we use mainly our experience, as 
well as the analysis of some music related presentations 
accessible on the company’s website. 
In general terms, we consider that this platform is 
applicable to almost every field of music education and 
scientific manifestations. However, in evaluating the 
alternatives between Prezi and PowerPoint one must 
appreciate on each occasion the content, goal and method 
of presentation, and subsequently the need for a more 
informal (concentrated on the content) or a more 
illustrative output (focused on the image suggestiveness). 
Further, we have to consider the demanding process of 
the elaboration as well as some deficiencies regarding the 
treatment of media contents in relation to PowerPoint. 
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Acest ultim aspect poate fi un dezavantaj pentru 
muzicieni, de vreme ce Prezi nu permite deocamdată 
editarea integrată a secvențelor audio și video, fiind 
inevitabilă după caz pregătirea preliminară a materialelor. 
Printre beneficii amintim modul de operare focalizant, 
care permite schimbarea planurilor și evidențierea unor 
secțiuni vizuale fără ca acestea să fi fost decupate. 

Privită în ansamblu, platforma poate deveni un 
instrument util nu atât pentru predarea sistematică a unor 
conținuturi (de pildă lecții sau cursuri universitare), cât 
mai ales în situații singulare, în care primează noutatea 
abordării și sugestivitatea prezentării. 
Datorită particularității sale fundamentale de corelare 
permanentă și dinamică dintre întreg și detaliu, Prezi 
poate fi utilizat atât în abordările de tip istoric-
cronologic-evolutiv, cât și în cele de tip structural-
analitic-focalizant, implicit combinația acestora prin 
intermediul unor structuri vizuale ca: axă temporală (linie 
cronologică), hartă (de pildă geografică), rețea 
(conexiunea unor concepte, materiale muzicale dintr-o 
lucrare), arbore (evoluție și ramificare). Iată câteva 
exemple posibile: 

 prezentarea unei perioade din istoria muzicii, 
evidențierea momentelor, centrelor, personalităților, 
fenomenelor, conceptelor semnificative; 

 urmărirea evoluției de ansamblu a unei creații prin 
momente, persoane, locuri, lucrări definitorii; 

 marcarea simultană temporală, geografică, auditivă, 
vizuală a unor conexiuni inter-artistice, 
interculturale; 

 ilustrarea dezvoltării unor instrumente; 
 reproducerea vizuală a particularităților cultural-

artistice ale unor regiuni geografice (de pildă zone 
folclorice) prin utilizarea unei hărți; 

 prezentarea de ansamblu a unei orchestre și a 
instrumentelor componente; 

 urmărirea focalizantă a unei partituri (sau fragmente 
de partituri) analizate, semnalarea vizuală a 
conexiunilor motivice, tematice sau a altor elemente 
de structură; 

 schițarea unei structuri dramaturgice (relația și 
caracterul personajelor) dintr-o lucrare scenică; 

 explicarea unor concepte muzicale într-o rețea de 
idei conexe etc. 

Fiind o platformă dinamică, Prezi creează o impresie 
generală de interactivitate, oferind inclusiv posibilitatea 
unei reale conlucrări. Permițând colaborarea online și în 
timp real a unui grup de 10 persoane la elaborarea unei 
prezentări, aceasta poate deveni un mijloc util în 
educație. Astfel elevii și studenții își pot demonstra 
nivelul lor de înțelegere și de gândire creativă în 
realizarea interactivă a unor teme de casă în subiecte 
muzicale prin selectarea, organizarea și structurarea 
diferitelor tipuri de informații (texte, imagini, exemple 
audio și video) în funcție de rolul, corelația (relaționare) 
și ierarhia (focalizare) acestora. 

[ 

The latter aspect may represent a disadvantage for 
musicians since Prezi doesn’t incorporate at the moment 
audio and video trimming features, thus in certain 
situations a preliminary preparation of materials is 
inevitable. Among the pros we mention the zoom tool 
that is very useful for changing plans and focusing on 
certain details without being necessary to crop visual 
segments. 
Overall, it may become a useful tool less for systematic 
teaching (lessons, courses) than for particular situations, 
where the novelty of the approach and suggestiveness of 
the presentation matter. 
Due to its basic feature of linking the whole and the detail 
permanently and dynamically, Prezi is suitable both for 
historical-chronological-evolutive and structural-analytic-
focused approaches, inclusively in their combinations, 
through visual structures/concepts like: timeline 
(chronological line), map (for instance a geographical 
one), network (the connection of concepts, musical 
materials of a piece), tree (the evolution and branching of 
phenomena). 

Examples of using Prezi in music: 
 presenting a period of music history by focusing on 

significant moments, centres, personalities, 
phenomena, concepts, etc.; 

 following the overall evolution of an oeuvre by 
highlighting certain moments, personalities, places, 
works, etc.; 

 emphasizing intercultural and inter-artistic 
connections by the simultaneous presentation of 
historical, geographical, musical, visual data; 

 illustrating the evolution of certain instruments; 
 reproducing visually cultural/artistic characteristics 

of geographical regions (e.g. folk cultures) by using 
a map; 

 overall presentation of an orchestra and its 
instruments; 

 analyzing a musical piece (or its fragments) by 
focusing on certain details of the score and making 
visual connections of motives, themes or other 
structural elements; 

 sketching the dramaturgical structure of a stage work 
(the relationship of the characters); 

 explaining musical concepts in the network of 
connected ideas, etc. 

As a dynamic platform, Prezi suggests overall the 
impression of interactivity, having also the feature of real 
interaction. Giving the ability of collaborating and 
working on a presentation online and in real-time with up 
to 10 people, it may be a useful tool for educational 
purposes. Through interactive homework pupils and 
students are able to demonstrate their level of 
understanding and creative view on certain musical topics 
by collecting, organizing and arranging different types of 
information (texts, images, audio examples, videos) 
according to their function, relationships (networking) 
and hierarchy (focusing). 
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CONCLUZII 
Chiar dacă muzica rămâne și astăzi un domeniu practic și 
acustic, abundența impulsurilor vizuale și audiovizuale 
din mediul fizic și virtual contemporan influențează 
relaționarea noastră față de receptare pe plan cognitiv, 
emoțional și atitudinal. Fiind presați de timp și copleșiți 
de informații, este necesară redefinirea limitelor și 
condițiilor comunicării noastre pentru a putea menține 
atenția și concentrarea audienței. De aceea, intensificarea 
prezenței mijloacelor TIC în educație nu este doar semnul 
recunoașterii potențialului acestora în dezvoltarea 
aptitudinilor muzicale, ci și cel al necesității de aliniere a 
experiențelor noastre cotidiene din interiorul și din afara 
școlii.  
Deși programele de prezentare nu sunt indispensabile 
pentru educația muzicală, ele pot fi mijloace utile în 
captarea interesului audienței, înlesnind înțelegerea și 
memorarea mai profundă, facilitând în același timp 
utilizarea unor materiale exemplificative variate, 
sugestive și valoroase.  
Am încercat să analizăm succint criteriile, calitățile și 
caracteristicile unei prezentări pe baza teoriilor cognitive 
asupra învățării prin multimedia, incluzând câteva 
considerații particulare legate de aplicațiile muzicale. 
Prezi apare în acest context ca o soluție remarcabilă și 
inovativă, permițând conceperea unor prezentări inedite 
și creative mai apropiate de experiența noastră cotidiană 
legată de mijloacele media, având în același timp câteva 
limite și deficiențe intrinseci. În lipsa unor abordări 
științifice privind posibilitățile de valorificare ale Prezi în 
domeniul școlar și academic, am făcut câteva considerații 
generale asupra acestui subiect, oferind inclusiv câteva 
exemple care pot reprezenta – sperăm – un punct de 
pornire pentru experimentele viitoare, pentru ca 
muzicienii să devină parteneri în împlinirea moto-ului 
companiei: “Ideile contează”. 

[ 

CONCLUSIONS 
Even though music remains a practical and acoustical 
field, the abundance of visual and audiovisual impulses 
of the contemporary environment (both the real and 
virtual ones) has an increasing significance in shaping 
our perception cognitively, emotionally and behaviorally. 
Being pressed for time and inundated by information, it is 
necessary to redefine the limits and conditions of our 
communication in order to keep the attention and 
maintain the concentration of an audience. Therefore, the 
increasing presence of ICT devices in education shows 
not only the recognition of their potential in developing 
musical abilities, but also the necessity of aligning our 
everyday experiences in and out of school. 
Though presentation applications don’t play an 
indispensable role in music education, they are useful 
tools for catching the auditory’s interest, enabling a 
deeper understanding and memorizing, at the same time 
facilitating the technical integration of different, 
suggestive and useful examples. 
We tried to analyze briefly the criteria, qualities and 
features of a presentation according to the cognitive 
theories of learning through multimedia, including some 
aspects regarding the music-centered ones. Prezi appears 
in this context as a powerful and innovative tool that 
enables the conceiving of fresh and creative presentations 
closer to our media experience, also having some 
inherent limitations and deficiencies. In default of 
scholarly approaches concerning Prezi’s possible 
academic and educational applications in music, we made 
some general considerations on this topic, also giving a 
few examples that may serve – hopefully – as a starting 
point for further experiments in order to stimulate 
musicians for becoming partners in the accomplishment 
of the company’s motto: “Ideas matter”.  
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