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Sztuka prezentacji 

Szkolenie otwarte ONLINE  

“Zwykle potrzebuję ponad trzy tygodnie by przygotować improwizowaną przemowę”.  

Mark Twain 

 

Jak ich zainteresować? Jak sprawić by było zrozumiałe? Jak przekonać? Jak się przygotować? Jak pozbyć się 

stresu? Jak zmieścić się w czasie? Te i wiele innych pytań zadają sobie uczestnicy naszych szkoleń Sztuka 

prezentacji. A my? My na nie odpowiadamy. 

Pracujemy skupiając się na praktyce. Wykorzystujemy podejście kompletne do prezentacji. Czyli trzy jej 

fundamenty: Wiarygodność mówcy, Logikę wypowiedzi oraz Emocjonalną więź ze słuchaczami. Wierzymy, że te 

trzy elementy stworzone przez Arystotelesa ponad 2 tysiące lat temu (i to wszystko bez powerpointa i zooma było) 

są szczególnie ważne teraz. 

Jakie są cele szkolenia? 

 Podniesienie umiejętności: 

 Prezentowania z orientacją na cel, główne przesłania w odniesieniu do świata odbiorców 

 Projektowania interesującej treści prezentacji 

 Budowania zrozumiałej struktury i wykorzystania pomostów logicznych w wypowiedzi 

 Prowadzenia w angażujący sposób (także online) 

 Poznanie dostępnych narzędzi do prezentacji online w celu zapewnienia atrakcyjności i dobrego zarządzania 

uwagą odbiorców 

 Przygotowanie do konkretnej prezentacji z zastosowaniem poznanych technik oraz otrzymanie pomysłów 

I informacji zwrotnej  

Dla kogo jest to szkolenie? 

Jeśli skuteczność prezentacji ma wpływ Twoje osiągnięcia, to szkolenie jest dla Ciebie. 

Co będzie efektem szkolenia? 

Po zakończeniu szkolenia uczestnicy: 

 Przygotowują interesującą i skuteczną prezentację 

 Projektują inspirujące pomoce audiowizualne  

 Różnorodnie angażują uwagę odbiorców  

 Przygotowali i przećwiczyli własną prezentację  

 Posiadają indywidualną analizę własnego stylu prezentacji 
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Jak pracujemy? 

 Cztery interaktywne sesje online z wykorzystaniem narzędzi interaktywnej prezentacji online 

 Dwie indywidualne sesje analizy stylu prezentacji uczestnicy nagrywają offline dwa swoje wystąpienia: 

pierwsze przed szkoleniem, drugie w trakcie trwania szkolenia. Otrzymują analizę nagranych wystąpień 

I informację zwrotną co do swojego stylu prezentacji 

 Używamy interaktywnych narzędzi prezentacji online – zachęcamy uczestników do próbowania 

 Pracujemy w osiem osób to daje szansę ćwiczenia i informację zwrotną 

 Zadania offline pomiędzy sesjami 

Narzędzia: 

 Zoom (interaktywne sesje wirtualne z trenerem) 

 Mentimeter 

 Padlet 

Liczebność grupy 

7 – 8 osób 

Czas trwania 

 Cztery interaktywne sesje online po 3,5 h 

 Dwie sesje indywidualnej informacji zwrotnej 

 Całość w układzie 3 sesje + 1 sesja 

Koszt uczestnictwa: 2 300* PLN za osobę (+23% VAT)  

Program 

Prework 

Samodzielne nagranie Prezentacji #1 w co najmniej tzw. planie amerykańskim (wyjaśnimy o co chodzi      ) 

a najlepiej pełnym 

Sesja 1 Interesująca prezentacja a „przekleństwo wiedzy” 

 Co wystukiwanie piosenek ma wspólnego z prezentacją? 

 Historia pewnego eksperymentu 

 Mechanizm „przekleństwa wiedzy” 

 Co to znaczy dobra prezentacja? 

 Co pamiętamy i dlaczego? 
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 Narzędzie inspiracji projektu prezentacji: 4 filary 

 Dwa kluczowe momenty prezentacji i jak je zaprojektować? 

Sesja 2 Jak ułatwić zrozumienie? 

 Mocny początek 

 Co wpływa na rozumienie? 

 Dobra struktura czyli jaka? 

 Typy struktur prezentacji w zależności od celu i przesłania 

 Pobawmy się strukturami – ćwiczenia zastosowania różnych konstrukcji prezentacji 

 Dopasuj prezentację do słuchaczy – ćwiczenie praktyczne dostosowania argumentacji do określonej grupy 

odbiorców 

Sesja indywidualnej analizy prezentacji#1 ok 20 min na osobę 

Sesja 3 Jak zdobyć uwagę i ją utrzymać? 

 #1 Wiarygodna komunikacja niewerbalna w pigułce 

 #2 Idealny slajd 

 #3 Głos 

 #4 Żywy język 

 #5 Pytania 

 # 6 Głosowania 

 Ćwiczymy praktyczne zastosowanie wymienionych narzędzi 

Zadania offline: 

 Samodzielne nagranie prezentacji#2 

 Przesłanie do trenera  

Sesja indywidualnej analizy prezentacji#2 ok 20 min na osobę 

Sesja 4 Praktyka prezentacji online 

 Zastosowanie poznanych technik do własnej prezentacji 

 Każdy z uczestników prezentuje online oraz dostaje informację zwrotną i pomysły do własnej prezentacji 

 Gdy pojawiają się trudności – warsztat poświęcony trudnym sytuacjom w prezentacji 

 Zakończenie i plan wdrożeniowy 30 dni 

 


