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Wykład 8.
Prezencja prezentacji



  



  

Przedstaw się

● Pierwszy slajd powi-
nien zawierać tytuł 
prezentacji
– warto zadbać, by na 

pierwszej stronie zna-
lazła się informacja 
o autorze, miejscu 
i dacie wykładu.

– zwróć uwagę na tytuł, 
może być w postaci 
pytania, lub gry słów 



  

Przykuj uwagę

● Drugi slajd ma przy-
kuć uwagę publicz-
ności
– Może zawierać głów-

ne przesłanie, lub 
wprost przeciwnie – 
coś, co zamierzasz 
podważyć, a w co wie-
rzą słuchacze. Wyko-
rzystaj cytat albo 
anegdotę



  

Po co komu struktura?

● Na trzecim slajdzie 
pokaż strukturę tego, 
o czym zamierzasz 
mówić
– dobra prezentacja 

koncentruje się na nie 
więcej niż trzech te-
matach, które chcesz 
omówić. Jeżeli jest ich 
więcej napisz książkę, 
albo podziel ją na 
osobne wykłady



  

Bo wtedy wykład ma sens

● Struktura dobrej 
prezentacji
– struktura prezentacji

– szczegóły wyglądu

● Prezentacja a 
prezencja
– jak prowadzić wykład

● Kontakt z odbiorcą
– wykład to nie wszystko



  

i może nikt nie ucieknie z sali albo ktoś nie uśnie



  



  

Nie za dużo, nie za mało

● Każdy slajd powinien 
mieć jasny nagłówek
– Nagłówek w postaci 

pytania to dobry po-
mysł, ale upewnij się, 
że odpowiadasz na to 
pytanie w treści 
slajdu.



  

Czy mniej znaczy więcej

● To ty masz mówić. 
Słuchacze nie są tam 
po to by czytać. 
– Zaleca się aby na stro-

nie nie było więcej niż 
25 – 35 słów. Chyba, że 
cytujesz źródło

– Ogranicz do minimum 
liczbę kolorów w pre-
zentacji. Mniej czasem 
znaczy po prostu więcej 



  

Używaj punktów sensownie

● Punkty (bullets) to nie 
tylko słowa hasłowe, 
lepiej użyj sensownej 
frazy.
– Jednocześnie unikaj 

długich zdań. Słucha-
cze mają Ciebie słu-
chać a nie czytać to-
ny tekstu.
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Prezentacja prezentacji

● Przemyśl, co chcesz 
przekazać i dobrze 
wiedz, jaki jest Twój 
cel.
– Przećwicz prezenta-

cję przed zaprzyjaź-
nioną widownią. Za-
pytaj co warto zmienić



  

Wierz w to co mówisz

● Bo inaczej jaki to ma sens?



  

Utrzymaj kontakt z widownią

● Przedstawiaj prezen-
tację patrząc na wi-
downię. Nawiąż z nią 
kontakt. Uzupełnij 
prezentację anegdo-
tami.
– Jeżeli nie możesz 

obserwować monitora 
przygotuj sobie wy-
druki slajdów.



  

Czas to pieniądz

● Uważaj na czas. Jest 
cenny dla wszystkich
– Lepiej gdy prezenta-

cja jest za krótka niż 
zbyt długa. Zostaje 
więcej czasu na pyta-
nia. Natomiast zbyt 
długą prezentację 
trudno przyciąć na 
miejscu.



  



  

Koniec to dopiero początek

● Dostarcz prezentację 
odbiorcom. 
– Możesz to zrobić ...

● ...przed wykładem, 
wówczas słuchacze 
mogę robić notatki na 
slajdach

● ...lub po wykładzie

– Pamiętaj, żeby 
prezentacja zawierała 
dane kontaktowe



  



  

● http://www.powtoon.com/presentation/5-best-presentations/

● https://www.udemy.com/blog/best-powerpoint-presentations/

● http://www.slideshare.net/?ss

● http://www.rogerdarlington.me.uk/Presentation.html

● Zdjęcia: Foter.com / CC BY: The New Institute, Victor1558, Engin Erdogan, 
Official GDC, FaceMePLS, Paul Keheler, Adam Foster | Codefor, 
aye_shamus, S Sepp,  Nina Matthews Photography

Oglądaj najlepszych w akcji!

https://www.udemy.com/blog/best-powerpoint-presentations/
http://www.slideshare.net/?ss


  

Steve Jobs



  

dziękuję za uwagę

Jeżeli masz pytania, napisz maila:
Teleskopy.net@gmail.com
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