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DOBÓR FORM PREZENTACJI MULTIMEDIALNYCH
W DYDAKTYCE SZKO£Y WY¯SZEJ NA PRZYK£ADZIE
PROBLEMATYKI DYSTRYBUCJI WYROBÓW
WSTÊP
Nowoczesne formy zabezpieczania szybkiego i w³aciwego przyswajania wiedzy
wymagaj¹ prezentowania treci w sposób nie tylko jasny, ale i wzbudzaj¹cy zainteresowanie i aktywnoæ s³uchaczy. St¹d te¿ uwzglêdniaj¹c, ¿e przeciêtny student jest
w stanie zapamiêtaæ zaledwie 20% treci us³yszanych, a przy oddzia³ywaniu zarówno
obrazem jak i dwiêkiem zdolnoæ ta wzrasta nawet do 70%, ³atwo mo¿na stwierdziæ,
¿e istnieje koniecznoæ stosowania systemów prezentacji multimedialnych zapewniaj¹cych wysok¹ efektywnoæ procesu nauczania. Oznacza to wykorzystanie takich form
przekazu (rys. 1) jak tekst, obraz statyczny (grafika, zdjêcie), obraz ruchomy (film,
animacja) i dwiêk (muzyka, mowa) jako podstawowych elementów multimedialnych prezentacji materia³ów dydaktycznych, które przyci¹gaj¹ uwagê, pobudzaj¹ do
samodzielnego mylenia, zachêcaj¹ do aktywnoci, a przede wszystkim wspomagaj¹
proces uczenia siê studentów.
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Rys. 1. Typowe formy przekazu wykorzystywane w prezentacjach multimedialnych
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MULTIMEDIALNE FORMY PREZENTACJI
Multimedialna forma prezentowania treci na zajêciach jest szczególnie istotna w dydaktyce przedmiotów, które same w sobie mog¹ nie budziæ zainteresowania wród
studentów. Wówczas, aby bardziej zachêciæ s³uchaczy do aktywnego uczestnictwa
w zajêciach i umotywowaæ ich do nauki, zastosowanie atrakcyjnej formy prowadzenia
zajêæ dydaktycznych mo¿e spowodowaæ uzyskanie wymienionych efektów. Szeroki i
ró¿norodny zakres problematyki dystrybucji wyrobów mo¿emy zaliczyæ do treci
interesuj¹cych, chocia¿ mimo wszystko mog¹ one nie zainteresowaæ wszystkich studentów przy klasycznym prowadzeniu zajêæ, st¹d celowoæ wprowadzania m.in. multimedialnych prezentacji jako elementów mobilizuj¹cych s³uchaczy do ci¹g³ej uwagi i
uczestnictwa w zajêciach. Celowym jest rozgraniczenie mo¿liwych efektów do uzyskania od wykorzystanych technik multimedialnych.
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Rys. 2a. Tradycyjna forma prezentacji

Rys. 2b. Multimedialna forma prezentacji
z wykorzystaniem zdjêcia

Rys. 2c. Obrazowa prezentacja definicji
dystrybucji

Rys. 2d. Przyk³adowe wykorzystanie
obrazka na slajdzie

Grafika komputerowa w prezentacjach multimedialnych obejmuje zarówno znajduj¹ce siê na slajdach obrazki, zdjêcia i schematy, jak równie¿ ich kolorystykê, w tym
t³o slajdu i w³aciwoci stosowanej czcionki (styl, rozmiar, kolor, wyró¿nienie). Prezentacja niektórych treci dydaktycznych, jak problematyka ekspozycji produktów
w sklepach, wrêcz wymaga zastosowania grafiki w postaci kolorowych schematów
lub zdjêæ, które opatrzone krótkim komentarzem wyk³adowcy s¹ lepiej zapamiêtywane przez studentów ni¿ d³ugi i szczegó³owy opis zasad rozmieszczenia wyrobów na
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pó³kach nie poparty wizualnymi przyk³adami (rys. 2a i 2b). Obrazowe przedstawianie
definicji i procesów u³atwia studentom zrozumienie omawianych zagadnieñ i przyspiesza proces ich zapamiêtywania dziêki wykorzystaniu skojarzeñ (rys. 2c). Inne elementy
grafiki takie jak obrazki (rys. 2d), które stanowi¹ tylko uzupe³nienie slajdów, pozwalaj¹
unikn¹æ monotonii jaka wystêpuje w przypadku wywietlania samego tekstu.
Wszystkie elementy graficzne powinny tworzyæ spójn¹ ca³oæ, a jednoczenie
wyró¿niaæ najwa¿niejsze informacje dla studentów. W³aciwy dobór kolorystyki slajdów przyci¹ga wzrok s³uchaczy, co wp³ywa na zwiêkszenie zainteresowania w zajêciach i u³atwia dostrze¿enie najbardziej istotnych wiadomoci do zanotowania.
Wykorzystanie dwiêku w prezentacjach multimedialnych mo¿e byæ dwojakie.
Po pierwsze jako nagrany g³os omawiaj¹cy zagadnienia prezentowane na slajdach,
daj¹c mo¿liwoæ prowadzenia zajêæ nawet bez obecnoci wyk³adowcy na sali. Po
drugie jako uzupe³nienie wypowiedzi wyk³adowcy w postaci pojedynczych dwiêków lub sta³ego podk³adu muzycznego. Wykorzystanie sygna³ów dwiêkowych przy
zmianie slajdów lub przed wa¿niejszymi zagadnieniami, jest dobrym sposobem przyci¹gania uwagi studentów i zmuszania ich do wiêkszej koncentracji. W³aciwie
dobrany podk³ad muzyczny mo¿e byæ z powodzeniem stosowany podczas ca³ej prezentacji przy za³o¿eniu, ¿e nie bêdzie utrudnia³ komunikacji wyk³adowca-student
i student-wyk³adowca np. stosuj¹c wyciszania, czyli zmianê si³y g³osu. Bardzo wa¿ny
w tych przypadkach jest nie tylko dobór cie¿ki muzycznej, ale równie¿ jakoæ odtwarzania dwiêków. T³o muzyczne mo¿na zastosowaæ w przerwach miêdzy objanieniami i w dyskusji bez wizualizacji jako element zmieniaj¹cy system prowadzenia zajêæ. Czêæ problematyki mo¿e byæ omawiana i dyskutowana na podstawie zaprezentowanych materia³ów dwiêkowych np. przeprowadzonego wywiadu lub audycji radiowej.
Animacje w prezentacjach multimedialnych mog¹ przybieraæ ró¿n¹ formê.
Pocz¹wszy od umieszczania animowanych obrazków na wybranych slajdach, przez
animacje pojawiaj¹cych siê na slajdzie pól tekstowych, schematów, wykresów, diagramów i tabel, a koñcz¹c na animowanych przejciach pomiêdzy kolejnymi slajdami.
Prosta animacja mo¿e byæ wykorzystana np. przy prezentowaniu przep³ywów w
kana³ach dystrybucji przez wskazanie drogi przemieszczania wyrobów, informacji i
a)

b)

c)

d)

Rys. 3. Przyk³adowe wykorzystanie animacji w prezentacji multimedialnej:
a, b, c, d  kolejne etapy (droga) przemieszczania wyrobów w kanale dystrybucji
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pieniêdzy pomiêdzy poszczególnymi uczestnikami kana³u dystrybucji (rys. 3a-d). Taka
forma prezentacji zagadnieñ pobudza wyobraniê s³uchaczy i pozwala na lepsze zrozumienie przebiegu zachodz¹cych procesów. Innym zadaniem animacji jest przyci¹ganie uwagi s³uchaczy, motywowanie do aktywnego odbioru prezentowanych treci
i pobudzanie do dyskusji.
Prezentacje multimedialne mog¹ ³¹czyæ jednoczenie oddzia³ywanie obrazem, dwiêkiem i ruchem równie¿ przez wykorzystanie plików wideo zawieraj¹cych krótkie filmy
dotycz¹ce omawianego zagadnienia. Jest to jedna z najbardziej atrakcyjnych form
przedstawiania treci dydaktycznych, ³atwo przyci¹gaj¹ca uwagê studentów, która jest
d³ugo utrzymywana. Jest ona szczególnie przydatna do prezentowania materia³ów filmowych przygotowanych do póniejszej dyskusji podczas zajêæ æwiczeniowych. Zastosowaniem krótkich elementów filmowych mo¿e realizowaæ takie cele jak: wprowadzenie do omawiania problematyki poruszonej w filmie, zmianê dotychczasowej formy prezentowania treci dydaktycznych np. przez pokazanie przyk³adów praktycznego zastosowania wczeniej omówionych zagadnieñ oraz podsumowanie przedstawionego tematu na zakoñczenie zajêæ.
Prezentacja slajdów z tekstem podczas zajêæ dydaktycznych ju¿ od dawna by³a
doceniana przez wyk³adowców. Obecnie równie¿ taka forma jest wykorzystywana
w prezentacjach multimedialnych, jednak komputerowe prezentacje maj¹ nad ni¹
przewagê, bo pozwalaj¹ miêdzy innymi na dobór stylu, rozmiaru i koloru czcionki
w zale¿noci od potrzeby konkretnych zajêæ. Przyk³adowo prowadz¹c zajêcia w mniejszej sali wyk³adowej mo¿na zastosowaæ na slajdzie czcionkê o mniejszym rozmiarze.
W prezentacjach tekst odgrywa du¿¹ rolê i ma szerokie zastosowanie. Najbardziej
przydatny jest do przedstawiania definicji i treci, które powinny byæ w okrelony
sposób zrozumiane i zapamiêtane, a w których zmiana lub pominiêcie nawet jednego
s³owa mo¿e powodowaæ zatracanie ich sensu. Tekst jest równie¿ niezbêdny do opisywania rysunków, schematów i wykresów, zwiêkszaj¹c stopieñ ich zrozumienia przez
s³uchaczy.
Profesjonalnie przygotowane prezentacje multimedialne najczêciej zawieraj¹
hiper³¹cza, które pozwalaj¹ na zmianê kolejnoci wywietlania slajdów w trakcie
prowadzenia zajêæ. Projektowanie prowadzenia prezentacji powinno równie¿ uwzglêdniaæ takie efekty jak maskowanie i powiêkszanie elementu slajdu, które mo¿na uzyskaæ korzystaj¹c z dodatkowych funkcji rzutnika multimedialnego.

SPOSOBY PREZENTACJI RÓ¯NYCH TRECI DYDAKTYCZNYCH
Tworz¹c prezentacjê multimedialn¹ nale¿y pamiêtaæ o wszystkich mo¿liwych
formach przekazu i dobieraæ je stosownie do rodzaju prezentowanej treci i oczekiwanych efektów. Tworz¹c pojedyncze slajdy mo¿emy ka¿dorazowo wybraæ sposób
rozmieszczenia elementów na slajdzie (rys. 4). Podstawowe jednak zadanie to niedopuszczenie do prze³adowania treci¹ pojedynczego slajdu. Przyk³adowo ju¿ na pierw-
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Rys. 4. Przyk³ady ró¿nego sposobu doboru grafiki przy opracowywaniu slajdów w programie
PowerPoint



Rys. 5. Przyk³ad prezentacji literatury przedmiotu

szych zajêciach trzeba zapoznaæ studentów z literaturê przedmiotu. Prezentacja taka
oznacza wykorzystanie na slajdzie pola tekstowego i obrazka.
W polu tekstowym wpisujemy autora, tytu³ ksi¹¿ki, wydawnictwo i rok wydania,
a obok umieszczamy zdjêcie ok³adki (rys. 5) u³atwiaj¹c studentom odnalezienie poszczególnych pozycji w bibliotece, czy te¿ ksiêgarni.
Pola tekstowe s¹ równie¿ czêsto wykorzystywane do prezentowania definicji,
opisów procesów, zasad, zalet i wad ró¿nych rozwi¹zañ. Korzystaj¹c z nich nale¿y
pamiêtaæ o koniecznoci formatowania tekstu, a wiêc o stosowaniu ró¿nych typów
i rozmiarów czcionek, mo¿liwoci pisania du¿ymi (drukowanymi) literami, stosowa-
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nia pochylenia, pogrubienia i podkrelenia tekstu (dla s³ów i wyra¿eñ kluczowych na
slajdzie) oraz mo¿liwoci tworzenia wypunktowañ i wiêkszych odstêpów pomiêdzy
wybranymi liniami tekstu (przydatne przy oddzielaniu dwóch definicji).
Do prezentowania treci dydaktycznych mo¿emy równie¿ wykorzystywaæ takie
obiekty graficzne jak: wykresy, diagramy, tabele, rysunki i schematy.
Wykresy i diagramy s¹ to obiekty graficzne dwu- lub trójwymiarowe stosowane
najczêciej do pokazania relacji miêdzy dwiema zmiennymi. Wykresy i diagramy mog¹

Typy wykresów liniowych

Typy wykresów kolumnowych

Typy wykresów s³upkowych

Typy wykresów punktowych

Typy wykresów walcowych

Typy wykresów ko³owych

Rys. 6. Przyk³adowe typy wykresów i diagramów dostêpne w programie PowerPoint
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przybieraæ ró¿norodne formy, najczêciej s¹ to linie i s³upki  dla wykresów oraz
kolumny i ko³a dla diagramów. Programy do tworzenie prezentacji multimedialnych
typu PowerPoint MsOffice i Impress OpenOffice pozwalaj¹ na tworzenie ró¿nych
rodzajów wykresów i diagramów (rys. 6).
Wykresy mog¹ s³u¿yæ do porównywania zachodz¹cych zjawisk dla ró¿nych obiektów, do dynamicznego odzwierciedlania zmiennoci zjawisk w czasie i przestrzeni
oraz do obrazowania wewnêtrznie zró¿nicowanych zjawisk. Do przedstawiania zale¿noci miêdzy pojedynczymi, a tak¿e wieloma seriami zmiennych przydatne s¹ diagramy. Przyk³adowo w prezentacjach multimedialnych z zakresu dystrybucji wyrobów
wykresy liniowe i punktowe mo¿na wykorzystaæ do przedstawienia wp³ywu sk³adowych kosztów dystrybucji na jej koszt ca³kowity oraz do pokazania zale¿noci miêdzy
kosztami i wielkoci¹ sprzeda¿y a poziomem obs³ugi klientów (rys. 7a). Wykresy
kolumnowe doskonale nadaj¹ siê do pokazywania zmian wielkoci sprzeda¿y w ró¿nych latach dzia³alnoci przedsiêbiorstwa handlowego. Wykresy ko³owe, walcowe i
s³upkowe mog¹ pokazywaæ przyk³adowo udzia³ w sprzeda¿y lub asortymencie produktów pochodz¹cych z ró¿nych grup (rys. 7b).

Rys. 7a. Przyk³ad wykorzystania wykresu
liniowego

Rys. 7b. Przyk³ad wykorzystania wykresu
s³upkowego

Chocia¿ relacje miêdzy zmiennymi mo¿na pokazaæ równie¿ za pomoc¹ wzoru
matematycznego, w postaci tabeli lub opisu, to wykresy i diagramy s¹ bardziej efektywne dydaktycznie. Umiejêtne dobranie formy wykresu umo¿liwia przedstawienie
skomplikowanych relacji miêdzy licznymi zmiennymi w czytelny i przejrzysty sposób na ograniczonej powierzchniowo p³aszczynie.
Tabele s¹ to formy prezentacji informacji, które maj¹ cechy tekstu (zawartoæ
stanowi¹ g³ównie litery i cyfry) i obiektu graficznego (rozdzielnie wierszy i kolumn
tabeli ró¿norodnymi typami linii i ró¿nobarwnymi wype³nieniami). Tabele bardzo ³atwo
umo¿liwiaj¹ zrozumienie ró¿nic i podobieñstw ró¿nego uk³adu danych np. porównanie dystrybucji bezporedniej z poredni¹ (rys. 8). W³aciwie zorganizowana kon-
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Rys. 8. Przyk³ad wykorzystania tabeli w prezentacji

strukcja tabel pozwala na wyeksponowanie wagi przedstawianych treci oraz relacji
pomiêdzy nimi.
Do wizualizacji treci dydaktycznych mo¿na równie¿ wykorzystywaæ rysunki.
Mog¹ byæ one wykonywane odrêcznie i skanowane do komputera lub byæ sporz¹dzane za pomoc¹ edytorów grafiki (dostêpnych m.in. w pakietach MsOffice i OpenOffice). Dokonuj¹ca siê za porednictwem rysunków wizualizacja treci kszta³cenia jest
uzupe³nieniem informacji przekazywanych w sposób werbalny.
Do ukazania struktury i zasad dzia³ania systemu oraz przebiegaj¹cych w nim procesów najlepiej wykorzystaæ schematy. Przyk³adowo d³ugi opis procesu wyboru kana³u dystrybucji mo¿na zast¹piæ prostym schematem blokowym wyró¿niaj¹cym kolejne kroki postêpowania projektanta. Schemat pozwala zaprezentowaæ zasadê dzia³ania wybranego systemu i wskazaæ relacje zachodz¹ce w nim przy wykorzystaniu
zbioru symboli ogólnie przyjêtych w danej dyscyplinie naukowej.

WYMAGANIA SPRZÊTOWE
Przygotowanie i prowadzenie zajêæ dydaktycznych z wykorzystaniem prezentacji multimedialnych wi¹¿e siê nie tylko z zaprojektowaniem i opracowaniem pokazu multimedialnego, ale i równie¿ mo¿liwociami jego przedstawienia tj. zastosowan¹ aparatur¹, nag³onieniem i owietleniem sal dydaktycznych. Takie zrozumienie ca³oci procesu oznacza te¿ i przewidywanie okrelonych kosztów wprowadzania tych metod.
Planuj¹c wykorzystanie popularnego pakietu MsOffice, komputer musi mieæ zainstalowany systemem operacyjny Windows (Windows 9x/ME/NT/2000/XP), a w przypadku programu do tworzenia multimedialnych prezentacji Impress z pakietu OpenOffice komputer powinien mieæ zainstalowany system operacyjny Widnows (Windows 9x/ME/NT/2000/XP) lub Linux (z j¹drem 2.2.13, zainstalowan¹ biblioteka glibc2
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2.2.0 i X-Server z rozdzielczoci¹ 800x600 i 256 kolorami). W obu omawianych przypadkach standardowe wyposa¿enie komputera to:
l procesor Pentium (taktowanym zegarem 133 MHz lub szybszym),
l pamiêæ RAM (co najmniej 128MB),
l dysk twardy o pojemnoci co najmniej 10 GB,
l napêd CD-ROM,
l kartê graficzn¹ o rozdzielczoci 800x600, obs³uguj¹c¹ co najmniej 256 kolorów,
l kartê dwiêkow¹,
l mysz lub inne zgodne urz¹dzenie wskazuj¹ce,
l kolorowy monitor (o rozdzielczoci co najmniej 800x600 i 256 kolorów).
Wskazane, aczkolwiek nie konieczne, jest wyposa¿enie komputera w odtwarzacz
DVD oraz kartê sieciow¹ lub modem, co umo¿liwia³oby wprowadzanie do prezentacji elementów multimedialnych pobieranych z p³yt DVD i ci¹ganych on-line z Internetu. Aby umo¿liwiæ dodawanie do prezentacji obrazków narysowanych rêcznie lub
pochodz¹cych z innych publikacji, nale¿a³oby dodatkowo zakupiæ skaner. Innym przydatnym urz¹dzeniem w zestawie komputerowym jest drukarka niezbêdna do drukowania notatek dla wyk³adowcy i konspektów dla studentów, które s¹ automatycznie
tworzone przez edytory slajdów.
Dla uzyskania du¿ej pewnoci w³aciwego przebiegu prezentacji celowym jest
zastosowanie tego samego typu i wersji programu przy opracowywaniu, jak i w sali
dydaktycznej dla prezentacji. Wykorzystanie takiej samej wersji oprogramowania
zapewni, ¿e sposób wywietlania wszystkich slajdów i ich elementów bêdzie przebiega³ w sposób bezkolizyjny.

ZAKOÑCZENIE
Z dowiadczeñ w procesie dydaktycznym mo¿na stwierdziæ, ¿e studenci dziêki
zastosowaniu technik multimedialnych chêtniej czynnie uczestnicz¹ w zajêciach, które
przyci¹gaj¹ ich wiêksz¹ uwagê. Zastosowanie obrazu, dwiêku i ruchu nie tylko czyni zajêcia atrakcyjniejszymi, ale równie¿ przyspiesza proces przyswajania wiedzy,
która w wiêkszym stopniu jest ju¿ zapamiêtana podczas zajêæ. Dziêki mo¿liwoci
wyboru kolejnoci prezentacji slajdów zajêcia s¹ lepiej dopasowywane do aktualnych
potrzeb s³uchaczy. Prezentacje multimedialne doskonale sprawdzaj¹ siê równie¿ przy
prowadzeniu zajêæ w formie seminaryjnej, w mniejszych grupach. Pozwalaj¹ na prowadzenie dyskusji na temat poruszanych zagadnieñ, dziêki mo¿liwoci prezentowania treci slajdów w czêciach.
Z punktu widzenia wyk³adowcy prezentacje multimedialne s¹ nie tylko du¿ym
u³atwieniem, ale daj¹ te¿ du¿¹ swobodê w doborze kolejnoci i sposobu prezentowanych treci. U³atwiaj¹ sposób kontaktu ze s³uchaczami, stwarzaj¹ szansê na uzyskanie wysokich efektów i jakoci nauczania. Nale¿y dodaæ, ¿e stosowane typowe programy (PowerPoint MsOffice, Impress OpenOffice) charakteryzuj¹ siê prostot¹ i in-
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tuicyjnoci¹ ich obs³ugi, co zapewnia ³atwoæ edycji i tworzenia poszczególnych slajdów. Wyk³adowca mo¿e wiêc szybko stworzyæ atrakcyjn¹ prezentacjê multimedialn¹
z wykorzystaniem dostêpnych szablonów. W przypadku koniecznoci zmian w treci
lub kolejnoci prezentowanych slajdów, proces edycji jest bardzo prosty. Pozwala to
na tworzenie zindywidualizowanych pokazów dla ró¿nych grup s³uchaczy. £atwo jest
uaktualniaæ informacje i dodawaæ nowe wiadomoci. Mo¿liwoæ ukrywania niektórych treci, lub pominiêcia czêci przygotowanych slajdów jest niezbêdna przy planowaniu i realizacji dyskusji z okrelonymi grupami s³uchaczy. Programy komputerowe pozwalaj¹ te¿ tworzyæ konspekty zajêæ na podstawie przygotowanych wczeniej slajdów. Mog¹ byæ one wykorzystywane zarówno przez wyk³adowców podczas
prowadzenia zajêæ, jak równie¿ przez studentów do utrwalania zagadnieñ omawianych na zajêciach.
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Streszczenie
W pracy przedstawiono rodzaje i metodykê wykorzystania ró¿nych form prezentacji
multimedialnych. Podano przyk³ady omawianych metod i sposobów realizacji prezentacji
na wybranych przyk³adach opracowania zajêæ dydaktycznych z zakresu problematyki dystrybucji wyrobów. Wskazano wymogi przy stosowania prezentacji multimedialnych w kszta³ceniu oraz korzyci z ich zastosowania dla studentów i prowadz¹cego zajêcia.
THE SELECTION OF FORMS OF MULTIMEDIUMISTIC PRESENTATIONS
IN THE DIDACTICS OF THE UNIVERSITY ON THE EXAMPLE OF THE PROBLEMS OF THE DISTRIBUTION OF PRODUCTS
Summary
In the report were introduced kinds and the methodics of the adaptation of different forms
of multimediumistic presentations. There were given examples of talked over methods and
manners of the realization of the presentation on chosen examples of the elaboration of didactic lectures from the range of the problems of the distribution of products. There were
showed requirements at the usage of multimediumistic presentations in the education and the
advantage from their use for students and lecturers.
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