
 

Prezentációkészítés 

• Kedves Hallgató! 

A Prezentációkészítés című tréninghez tartozó e-learning tananyagán keresztül 

felelevenítheted a tréningen elhangzottakat, illetve további információkat is 

olvashatsz. Bizonyos szövegrészekbe URL cím van beágyazva. A 

szövegrészekre kattintva további weboldalakra kalauzol el a tananyag, amelyek 

szervesen kapcsolódnak a tematikához. 

Jó tanulást! 

• A tananyag az EFOP - 3.4.3-16-2016-00021 pályázat keretén belül valósul meg. 

Bevezetés 

Az előadás mint önálló műfaj 

Legyen szó akár szemináriumi dolgozatról, projekt beszámolóról vagy konferencia 

előadásról, egy biztos: az előadás egy önálló műfaj. Nem tekinthetünk rá úgy, mint 

valaminek a tartalmi kivonatára, még akkor sem, ha egy szakdolgozatról vagy 

tanulmányról kell beszélnünk a prezentáció során. Hogyan készítsünk önálló, tartalmilag 

és formailag is helyes, könnyen befogadható prezentációt? Hogyan győzzük le a 

félelmeinket, amelyek a nyilvános beszéd közben környékeznek meg minket? Ezekre a 

kérdésekre is  választ fogsz kapni ezen a tréningen! 

Mitől jó egy prezentáció? 

A prezentáció sikerességének titka három alappilléren nyugszik: a tartalom, a forma és az 

előadásmód összekapcsolódásán. A legfontosabb elem a tartalom lesz, amelynek 

megtervezésére is időt kell szánnunk. Ha a narratívát megalkotjuk, akkor a forma és az 

előadásmód már csak kiegészíti, alátámasztja, támogatja azt.  

 

Ettől válik érdekessé a prezentációd 

Érdekes a közönségnek 

Az előadás a közönségnek szól, nekik kell érdekes tartalmat adni. Ahhoz, hogy ez 

megvalósuljon fontos, hogy ismerj néhány információt a közönségről. Ehhez tedd fel az 

alábbi kérdéseket magadnak: 

• Mi lehet a közönség számára érdekes, releváns információ? 

• Mi az a részletesség és mélység, amely indokolt a közönséged esetében? 

• Kik a közönséged tagjai? Mi érdekli őket? Milyen korcsoport? 

• Hányan vannak? 

• Milyen előképzettségük van a témával kapcsolatban? 

https://elearning.unideb.hu/course/view.php?id=5383
https://elearning.unideb.hu/course/view.php?id=5383


Ha ezekre a kérdésekre válaszolsz, akkor tisztázódik, hogy kinek adsz elő és mi érdekli 

őket. Ez meghatározza, hogy milyen nyelvezetet használsz, hogyan igazodj a  hallgatóság 

kommunikatív kultúrájához. Egy előadás célja az informálástól a szemléletváltásig sokféle 

lehet, de ne feledjük, hogy minden jó előadás a közönséggel kialakított bizalomra és a 

kooperációra épül, melynek kiépítését megspórolni alapvető előadói hiba. 

Érdekes a beszélőnek 

Hogyan várod el a közönségtől, hogy élvezze amiről beszélsz, ha te magad sem tartod 

azt érdekesnek?  Abban az esetben, ha egy olyan témáról kell beszélned, amelyet nem te 

választottál, akkor törekedj arra, hogy minél több információt szerezz róla, ásd bele 

magad és találd meg azokat a pontokat, amelyekhez a leginkább tudsz kapcsolódni! 

z egyszerűség és az üzenetek elve 

Az egyszerűség elve 

Sokszor előfordul, hogy egy előadás során valami nem egyértelmű, amit az előadó mond. 

Ekkor elkezdünk rajta gondolkodni, majd azon kapjuk magunkat, hogy lemaradtunk és 

már nem is értjük az előadás további részét. Ennek az elkerülésére a legegyszerűbb trükk 

az egyszerűség elve. Ha rövidebb és egyszerűbb mondatokban fogalmazol nagyobb a 

valószínűsége annak, hogy az előadásod végéig kitartanak melletted! 

 

 

Az egyszerű tartalom mellett áll az is, hogy a figyelem egy idő után elkezd lankadni. A 

kutatások szerint az előadó kb. 10 perc után veszíti el a közönsége figyelmét. Erre a 

megoldás, hogy minél lényegre törőbb, világosabb és rövidebb előadásra törekedj! 10 

perc felett kötelező a vizuális segédeszközök bevonása (pl. videó, képek, hangok, 

közönség bevonása). 

 

 

A fő üzenetek 

Az előadás olyan mint egy nagy utazás, melyben minden elem az általunk 

kifejtendő üzenet átadására irányul. Amíg sok a mondanivalónk nem vagyunk készen. 

Várjunk, amíg a mondanivaló egyetlen üzenetté tisztul, amit a rendelkezésünkre álló 

időkeret alatt világosan ki is tudunk fejteni. A tiszta, egyértelmű üzenet komplexitását az 

előadás során persze bármely ponton megcsillanthatjuk, de óvakodjunk attól, hogy 

nehezen követhető üzenet darabkák lineáris egymás mellé rendezésével untassuk a 

hallgatóságot. 

Ne akarj túl sok információt átadni a prezentációdban! Válassz ki 3-4 kulcsüzenetet, 

amelyeket a legfontosabbnak tartasz és szeretnéd, hogy a közönséged emlékezetében 

megmaradjon! Ezek köré építsd az előadásod! 



Tipp: Próbáld meg elmondani egy mondatban, hogy miről fog szólni az előadásod! Ha 

sikerül, akkor te magad is tudod, mi a lényege és mit szeretnél átadni a hallgatóságnak! Ha 

nem, akkor gondold át a főbb üzeneteket! 

Tipp: Gondolj a következő prezentációdra, írd le egy mondatban, hogy mi lesz az az egy 

mondat, amit szeretnél, hogy a közönség magával vigyen! 

Struktúra 
Amikor egy írott szöveget olvasunk, akkor azt a saját tempónkban tesszük: lassítunk, 

visszatérünk ahhoz a mondathoz, ami nem volt világos, lehetőségünk van arra, hogy ne 

maradjunk le semmiről. 

Egy előadás esetében a beszélő tempójához kell igazodnunk a feldolgozás tekintetében. 

Sokkal nehezebb megérteni az elmondott információk közötti összefüggéseket. 

Éppen ezért nagyon egyszerűen, strukturáltan és logikusan kell elmondanod az előadásodat! 

Egy jó beszéd hasonlít a hétköznapi kommunikációnkhoz: természetes nyelven történik, 

kedvezve a hallgatóság fülének. 

A mondandód logikusságát és következetességét a megfelelő struktúrával, a tartalom ívével 

tudod megteremteni! 

Hogyan strukturáld az előadásod 

A beszéd felépítésére vonatkozóan különböző minták vannak. Ezek közül a két 

legnépszerűbb: 

A legegyszerűbb 

• Elmondod miről fogsz beszélni. -> Bevezetés 
• Beszélsz róla. -> Tárgyalás 
• Összefoglalod azt, amiről beszéltél. -> Befejezés 

Cornetto modell 

• Erős nyitás! (Képzeld el, amikor kinyitod a Cornetto jégkrém csomagolását és egy 
mogyorós, csokis, gusztusosan elrendezett kezdést fogsz kapni.) 

• Emlékezetes zárás! (Mégis az emberek 99%-a a Cornetto végét szereti a legjobban: a 
csokis részt a tölcsér alján.) 

Például amennyiben felteszel egy kérdést az előadásod elején, amire a végén fogsz egy igazán 

érdekes választ adni, akkor nagyobb a valószínűsége annak, hogy fenn tudod tartani a 

közönséged kíváncsiságát! 

Nyitás, átmenetek, zárás 

Nyitás 

Érdemes egy frappáns, megnyerő kezdéssel indítanod a prezentációdat! Számos módszer 

létezik a beszéd elkezdésére vonatkozóan, erre néhány példa: 

• Történetmesélés: mindenképp kapcsolódjon a témához, amiről beszélni fogsz 

vagy a közönséghez. Azonban ha túl erőltetettnek érzed, inkább ne ezt 

alkalmazd! 



• Kérdésfeltevés: indíthatod a beszédedet egy kérdéssel, amelyre a választ a 

bemutatód végén fogod megadni. 

• Aktualitás, érdekesség: a témádhoz kapcsolódó aktualitás mindig egy jó 

kiindulópont lehet. Valamilyen adatot, hipotézist is felvethetsz nyitásképpen, 

vagy éppen bemutatkozol és elmondod magadról, hogy miért foglalkoztat a 

kutatási témád vagy mit találtál érdekesnek benne. 

Átmenetek 

Az egyes gondolatok, üzenetek közötti átmenetek segítenek a közönségnek abban, hogy 

egy logikai ív mentén haladjanak veled az előadásod elejétől a végéig! 

A beszéded tárgyalás részében a fő üzeneteidet fogod megemlíteni. Amennyiben ezek 

között van valamilyen logikai kapcsolódás (pl.: kronológia, ok-okozati összefüggés, érvek 

és ellenérvek stb.), akkor máris megvannak az átmenetek. 

A legegyszerűbb, ha minden üzenet végén elmondod, hogy mi lesz a következő, ezzel is 

képezve egy hidat az előadásod főbb pontjai között! 

Zárás 

Mindenképp foglald össze és tekints vissza az elmondottakra, hiszen ezek segítenek 

abban, hogy a fő üzeneteidet rendszerezd a közönség számára! 

Ezen kívül a zárás alkalmával megválaszolhatod a nyitásban feltett kérdésedet vagy akár 

beszélhetsz a jövőbeli terveidről a kutatással kapcsolatban! 

Mindmapping 

A tartalom logikus elrendezéséhez érdemes kipróbálnod a mindmapping módszert. Ez 

valójában a gondolataid kivetülése a képernyőre. A módszer lényege, hogy a 

gondolattérkép készítésével nem listaszerűen rögzíted a gondolataidat, hanem 

csokorszerűen, logikai csomópontokban. 



 

A gondolattérkép készítésének lépései egy alternatív feladatban: 

1. Gondolj el problémára, ami régóta foglalkoztat! 

2. Írd fel egy lap közepére a problémát. Ez lesz a központi gondolat, amire fel fogod 

fűzni a gondolattérképedet. Minden gondolattérkép egy ilyen központi elemből 

áll és abból elágazó gondolatokból. 

3. Ne írj hosszú szövegeket, mondatokat! Szavakkal dolgozz! 

4. Színekkel, ábrákkal, azaz vizuális elemekkel keltsd életre a gondolattérképet! Ezek 

segítenek a megfelelő logikai kapcsolatok kiemelésében és ettől lesz a 

gondolattérképed egyedi! 

A gondolattérkép segít abban, hogy tisztázd magadban mit szeretnél kiemelni az 

előadásod során. Szintén előnyös használni írott anyag feldolgozásakor, mert nem 

engedi, hogy túl sok információt akarj átadni a prezentációdban. Miután megvannak a 

kiemelt gondolatok, tekints azokra úgy, mint a fő üzeneteidre! Ne felejtsd el, hogy 

ezekből 3-4 az ideális. Próbáld meg lecsökkenteni a kiemelt gondolatokat úgy, hogy 

kerek egész és logikus képet alkossanak a megmaradók.  

Természetesen erre vannak szoftveres megoldások, amelyek ingyenesen 

elérhetőek: mindmeister.com, mindmup.com, bubbl.us. 

https://www.mindmeister.com/?r=517770&gclid=Cj0KCQjwlOmLBhCHARIsAGiJg7nI0b6h9FFSUNYX5htJOrhJmT5U27lulzibMs802Z9ir1ZZt_JTXjMaAguoEALw_wcB
https://www.mindmup.com/
https://bubbl.us/


Hasznos tippek 

Tanuld meg! 

Akkor leszel a legmagabiztosabb a prezentációd közben, ha ismered az előadásod 

tartalmát! Ne bízd a véletlenre, tudd mit szeretnél mondani! Erre a legegyszerűbb 

módszer, ha megtanulod a prezentációd tartalmának vázlatát. Ez segít abban, hogy ne 

csapongj a gondolatok között, ne térj el a témától és ne húzd az időt. Emellett nagyfokú 

magabiztosságot ad. Az előadás szóról-szóra történő megtanulása helyett a vázlat 

rögzítése azért előnyös, mert így teret engedsz az esetleges változásoknak, amelyekkel az 

adott helyzetben szembe kell néznek.  

  

Használj segédkártyákat! 

Előfordul, hogy olyan sok adatot kell közölnöd az előadásod során, hogy képtelenség 

megjegyezni. Ekkor az előadók beleesnek abba a hibába, hogy a diákról olvassák le az 

adatokat. Ennél esztétikusabb megoldás, ha segédkártyákat használsz.  

Amennyiben erre sor kerül, figyelj az alábbiakra: 

• Ne füzetet vagy A/4-es lapot használj az adatok felírására! Az A/6-os méret a 

legmegfelelőbb! 

• Ne súgóként használd a jegyzeteidet! Attól, hogy esztétikus kártyákat 

készítesz, még észrevehető lesz, ha az előadásodat arról olvasod! Ezek 

maximum belepillantás gyanánt legyenek előtted. 

A leggyakoribb problémák 

Az üzeneteid sokkal könnyebben célba érnek, ha azokat vizuális elemekkel is 

alátámasztod! A prezentációk formai hibái közül a leggyakoribb a diák túlzsúfolása. Ezt 

több tényező eredményezheti: 

• Nem gondolod végig, hogy milyen vizuális megjelenítést szeretnél, így a 

tudatos szerkesztés helyett céltalanul kattintgatsz a prezentációkészítő 

szoftverben. 

• Nem készülsz fel megfelelően az előadásodra és a diákat használod 

súgógépként. 

• Autodidakta módon tanultad meg a szoftver használatát, így az abban rejlő 

lehetőségeket sokszor nem ismered. 

Megfelelő mennyiségű idő ráfordítása nélkül nem lehet jó prezentációt készíteni 

formailag sem. Ha betartod az alábbi lépéseket, akkor egy átgondolt, a beszédedet nem 

elnyomó, annak megértését segítő prezentációt fogsz kapni! 



 

Storyboarding 

A prezentációkészítés nem a szoftver megnyitásával kezdődik! Ha kidolgoztad a 

prezentációd tartalmát érdemes hozzá egy storyboardot használnod! 

A storyboard egy képes forgatókönyv, amelyet a filmgyártásban, filmanimációban 

használtak korábban azért, hogy segítségével a történetet még a forgatás, animálás 

elkezdése előtt meg tudják jelenteni vizuálisan. 

 

A prezentációd elkészítésénél érdemes diáról-diára haladva átgondolni, hogy hogyan 

képzeled el az előadásod vizuális aláfestését! Ha átgondolod, hogy helyezkedjen el 

a szöveg vagy a kép a dián, hogy rajzolódik ki a leginkább a prezentációd logikai íve, 

sokkal egyszerűbb és gyorsabb lesz a szerkesztési folyamat is! Ezzel el tudod kerülni a 

céltalan kattintgatást és a túlzsúfolt diákat! 

https://elearning.unideb.hu/mod/page/view.php?id=466638


Elrendezés 

Az elrendezésnél két fontos tényezőt érdemes szem előtt tartanod: 

• A háromperces szabály. Gondolkodj úgy, mintha egy óriásplakátot terveznél! 

Ha elhaladunk egy óriásplakát mellett maximum 3 másodpercre tekintünk rá. 

Ez idő alatt a plakátnak át kell tudnia adni a megfelelő információt! A diák 

tervezésnél szintén ez a szabály: ne engedd, hogy a közönség a diákat figyelje 

helyetted! Az információ, amit közvetíteni akarsz a slideokkal néhány 

másodperc alatt legyen számukra feldolgozható! 

 

• Az egy dia – egy gondolat alapelv. Ne írj több, eltérő gondolatot egy diára. 

Minden oldal egy központi gondolat köré szerveződjön! 

Az elrendezésnél további segítő tényezők lehetnek például: 

• Kontraszt: a fő gondolat könnyebben azonosítható, ha kitűnik a többi közül 

(eltérhet a méret, a forma, a szín stb.) 

   



• Hierarchia: egyértelműsíti, hogy milyen kapcsolat van az egyes elemek között. 

 

• Egységesség: szemlélteti, hogy melyek az összetartozó elemek. 

 

 

•  Irány: a befogadónak egyértelmű legyen, hogy milyen sorrendben kell 

feldolgoznia az információkat! 



 

Háttér 

A megfelelő háttér jelentősen hozzájárul a képi forrás gyors feldolgozásához! Akkor jó a 

háttered, ha letisztult és nem vonja el a figyelmet a tartalomról! A világos háttér 

szerencsésebb választás, mint a sötét, hiszen a szemünk könnyebben feldolgozza a 

világos háttérre írt sötét írást. Emellett a kisebb termekben is jobban mutat. A sötét 

háttérrel drámaibb hatást tudsz elérni és formálisabb is lesz a prezentációd hangulata. Az 

élénk hátteret mindenképp került, mert rontja az olvashatóságot! 

 

Szöveg 

Egy jó prezentáció során az előadó áll a középpontban! Ne vonják el a közönség 

figyelmét a szöveggel zsúfolt diáid rólad! 

Betűtípus  

Mindenképp tükrözze a mondandód stílusát. Maximum kétféle betűtípust használj és 

törekedj a kontrasztosság elvére: az egyik legyen hangsúlyosabb, mint a másik! Ezáltal a 

közönség számára is könnyebben elkülöníthető az elsődleges és a másodlagos 



információ!         

Betűtípusok, amelyek jól mutatnak egymás mellett, például: 

 

Ha egyedi típust szeretnél letölteni az alábbi oldalakról teheted 

meg: dafont.com, fonts.google.com, fontsquirrel.com. A betűtípus felhasználása előtt 

bizonyosodj meg róla, hogy a magyar hosszú mássalhangzók (pl. ő) benne vannak-e. 

Betűméret 

Akkora legyen a legkisebb betű, hogy az is lássa, aki a terem végében ül!  

Hogyan ellenőrizheted ezt a legkönnyebben? A Slide Sorter (View -> Slide Shorter) 

bekapcsolásával, ahol 80%-ra tudod állítani a dia méretét. Ha el tudod olvasni, a 

közönség utolsó sorai is látni fogják! 

A slide nem dokumentum! 

Hogyan érdemes a sűrű szöveget vizuálissá tenni? Kövesd az alábbi lépéseket! 

 

Keresd meg az információk között a kapcsolatot és emeld ki a kulcspontokat! 

Rendszerezd az információkat, koncentrálj a kulcsszavakra. Tedd átláthatóbbá a szöveget 

piktogramokkal, képekkel. 

Színek 

A színeknek rengeteg kódja van, de a prezentációkészítés szempontjából az RGB a 

legfontosabb! Az RGB az R (red), G (green), B (blue) alapszínek különböző mértékű 

keverésével határozza meg a színeket. Ezt a kódolást használjuk az elektronikai 

eszközöknél, képernyőkön, kijelzőkön. 

 

Keress egy jó színpalettát, amelynek a színei illenek az előadásod témájához! Az alábbi 

oldalakon ingyenesen találsz ilyeneket: color.adobe.com, flatuicolors.com. Ha megtaláltad 

a megfelelőt, akkor a szín kódját, azaz az RGB-t kell nézned! 

 

 

https://www.dafont.com/
https://fonts.google.com/
https://www.fontsquirrel.com/
https://color.adobe.com/create/color-wheel
https://flatuicolors.com/


Tipp: Ha a szövegedet szeretnéd átszínezni, a megfelelő opció kiválasztásánál mindig van 

lehetőséged beírni a szín kódját! Egyszerűen másold ki a kiválasztott RGB-t és másold be az 

általad használt szoftverbe! 

Tipp: A projektornak mindig rosszabb lesz a színtartománya, mint a számítógépnek, ezért 

érdemes odafigyelned a színek kiválasztásánál, hogy legyen nagyobb kontraszt közöttük! 

Ha minimális árnyalatban térnek el, akkor fennáll a veszélye annak, hogy nem fognak 

megfelelően látszani a kivetítőn! Hogyan tudod ellenőrizni? Ha fekete-fehér előnézetbe 

teszed a prezentációdat, megállapíthatod, hogy érvényesülnek-e a kontrasztok. 

Képek, ikonok, ábrák, diagramok 

Csak jó minőségű és jogtiszta képeket használj! Például ingyen tölthetsz le ilyenek 

az unsplash.com vagy a freepik.com oldalakról. A képek felbontása minimum 1024x768 

legyen! 

A prezentációd elkészítéséhez inspiráló lehet a canva.com használata! Itt prezentációs 

sablonokat is találsz, mellette pedig azt is láthatod, hogy ezek a sablonok elemekből 

épültek fel! Ha van elég időd rá, te is összedobhatsz egy szép prezentációt a saját 

elképzeléseid alapján! 

Használj ikonokat, piktogramokat! Az alábbi oldalon ingyen elérheted 

ezeket: flaticon.com. Sokkal könnyebben dolgozza fel az agyunk a vizuális információkat! 

Ha az egyébként több szóban leírt szöveget tudod egy piktogrammal is ábrázolni, akkor 

tedd meg! 

Ne félj használni a transzparenciát! Ha a háttérfotód nem homogén, sok apró részlet van 

rajta, akkor a képre kattintva a beállításokban átlátszóbbá tudod azt tenni! Így 

a szöveg fog előtérbe kerülni, a kép részletei pedig nem vonják el a hallgatóság 

figyelmét! 

 

https://unsplash.com/
https://www.freepik.com/
https://www.canva.com/
https://www.flaticon.com/
https://elearning.unideb.hu/mod/page/view.php?id=466638


 

Sok esetben egy kutatás prezentálása adatok, eredmények bemutatásából áll. Ebben az 

esetben ne ess abba a hibába, hogy kivetítesz egy Excel-táblázatot! A legfontosabb 

adatokat diagramok és ábrák segítségével szemléltesd! 

Az animációkat csak indokolt esetben használd a prezentációdhoz.  

Példa rossz Power Pointra 

Forma szempontjából nehezen követhető egy PowerPoint, ha: 

 

• Ha logikai összefüggések nélkül hosszan felsorol az előadó. 

• Ha az alkalomhoz nem illő sémát választunk. 

• Ha a mondanivaló és a séma nincs összehangolva.  

• A túl sok szín, betűtípus, háttér, kép indokolatlan használat. 

• Ha a betűméret vagy a színválasztás nem teszi könnyen olvashatóvá az 

anyagot.  

• Ha a betűméret vagy a színválasztás nem teszi könnyen olvashatóvá az 

anyagot. 

• Ha a betűméret vagy a színválasztás nem teszi könnyen olvashatóvá az 

anyagot. 

• Ha ezek a felsorolások nem pontokba vannak szedve, hanem hosszú 

szövegrészeket alkotnak. 

• Ha túl sok az információ egyetlen dián és nem világos a diák közti átvezetés. 

• Ha a képek méretezése eltérő. 

• Ha indokolatlanul kiemelünk részeket. 

• Ha sokféle és koordinálatlan az animáció. 

• Ha a diák közti áttűnések össze-vissza változnak. 

• Ha túl sok és eltérő logót nem ízlésesen illesztünk be. 

https://elearning.unideb.hu/mod/page/view.php?id=466637


 

 



 

 



 

Példa jó Power Pointra 

Mi tesz egy Power Point prezentációt élvezetessé? 

• A mondanivalóhoz illő séma kiválasztása 

• Jól látható, egységes betűtípussal feltüntetett gondolatok, amelyek logikai 

szempontból is rendszerezettek. 

• A smart art használata a gondolatok elrendezéséhez. 

• Követhető mennyiségű és olvasható feliratok. 

• Egységes színvilág. 

• Indokolt animációk és kiemelések. 

• Egységes áttűnések. 

 



 

 



 

Példa rossz Prezire 

Mi jellemzi a Prezit? 

A Prezit magyar tervezői olyan felületnek álmodták meg, amely egy dinamikus táblaként 

működik. A Prezi szerkesztésénél is nagyon fontos a tartalmi váz, azonban ha a tartalom 

hierarchikusabb, strukturáltabb és részletesebb, előnyös a ezt a programot használni. A 

Prezi a gondolatok közötti kapcsolatok szemléletesebb,  gördülékenyebb ábrázolására 

alkalmas. 

Mi tesz egy Prezit nehezen követhetővé? 

A téma szempontjából: 

• Ha a séma logikailag, vagy hangulatvilága szempontjából nem illik a 

mondanivalóhoz (A Preziben a séma meghatározza a téma felépítésesének 

logikáját). 

• Ha nem rendezzük vagy sűrítjük mondanivalónkat néhány üzenetre. 

• Ha minden témát külön ugrással érünk el. 

• Ha egy téma részeként tüntettünk fel egy másik témát. 

• Ha a témakapcsolásokra nem figyelünk 

  

A forma szempontjából: 

• Ha nem használjuk ki a Prezi által adott sűrítési lehetőségeket (infogram, zoom 

in-zoom out funkció). 

• Ha indokolatlanul sokszor használjuk ugyanezeket a lehetőségeket, hiszen így 

hirtelen minden fontossá válik. 

• Ha a képeket indokolatlanul forgatjuk és animáljuk. 



• Ha sok színt, betűméretet, betűtípust használunk eltérően a sablontól. 

• Ha a betűnagyság vagy a színválasztás miatt a szöveg nehezen kivehető. 

• Ha a szövegrész hosszú és nehezen követhető az előadással párhuzamosan. 

• Ha a szövegrész kilóg a keretből. 

Példa jó Prezire 

A jó prezi jellemzői 

• A séma logikailag és hangulatvilága szempontjából illik a mondanivalóhoz 

• A séma meghatározza a téma felépítésesének logikáját 

• A mondanivaló összeszedett, az üzenet  világos 

• Témakapcsolatok, altémák kidolgozottak 

• A gondolati és a vizuális ugrások koordináltak 

• Nincs indokolatlan forgatás, zoomolás és animálás 

• A színek, betűnagyság és betűtípus követi a sémát 

Önismeret 

Nem is gondolnád mennyire fontos a határozott fellépésben az, hogy felismerd mások és 

saját magad érzéseit. Aki érzelmileg tudatos, az saját és mások érzelmi állapotát is 

hatékonyan tudja kezelni! Figyelj az érzéseidre és próbáld meg azokat irányítani! Ahhoz, 

hogy másokból kiválts valamilyen kívánt érzelmi állapotot, neked is bele kell helyezned 

magad abba az állapotba! Ne felejtsd el, hogy az érzelmek tükröződnek minden 

mozdulatodban! Ahhoz, hogy ezeket irányítani tudd, törekednek kell arra, hogy minél 

jobban megismerd önmagad! Ha tudod mik az erősségeid és miben kell még fejlődnöd, 

sokkal magabiztosabb leszel! 

A lámpaláz leküzdése 

A szereplés előtti felfokozott érzelmi állapot, azaz a lámpaláz, a stressz, szorongás, 

félelem keveredése. Általában olyan helyzethez kapcsolódik, amikor mások előtt kell 

számot adnunk a tudásunkról, képességeinkről.         

Ne feledd, hogy magával az izgalommal nincs probléma! Természetes, hogy izgulsz ha 

vizsgáról van szó vagy nyilvános beszédről. A problémát a lámpaláz mértéke és kiváltott 

hatása okozza. Nem mindegy, hogy az izgalom motivál vagy megbénít. 

A lámpaláz legyőzésének megoldását a szemléletmódod és a nézőpontod 

megváltoztatásában kell keresned! 

Szemléletmód 

A hozzáállásunk jelentősen befolyásolja, hogy elérjük-e a céljainkat vagy sem. A nyilvános 

beszédnél az vált ki belőlünk félelmet, hogy minden szem ránk szegeződik és úgy 

érezzük, súlya van annak, amit teszünk és mondunk. Kiszolgáltatottak vagyunk, hiszen ha 

hibázunk az több ember előtt fog történni és visszafordíthatatlanná válik. 

Kétféle szemléletmódot lehet megkülönböztetni: a fejlődési szemléletmódot (growth 

mindset) s a rögzült szemléletmódot (fixed mindset).       Mindkettő ahhoz kapcsolódik, 

https://elearning.unideb.hu/mod/page/view.php?id=466638
https://elearning.unideb.hu/mod/page/view.php?id=466640


hogy hogyan éljük meg a kudarcot. 

Ha a kudarcot tanulási folyamatként éled meg, úgy tekintesz rá, mint gyakorlásra és 

elhiszed, hogy egyre jobb és jobb lehetsz valamiben, akkor nem fog rosszul érinteni, ha 

több ember előtt kell beszélned, akkor sem, ha valamiben hibázol közben. Egy-egy baki 

ne vegye el a kedved a nyilvános szerepléstől, ne éld meg úgy, mintha te nem lennél erre 

alkalmas! Minden csak gyakorlás kérdése! Ez a fejlődési szemléletmód és erre érdemes 

törekednek a mindennapjaidban, úgy, ahogy a nyilvános beszédben is! 

Nézőpontváltás 

Előnyödre válhat ha tudatosítod magadban az alábbi pontokat, mielőtt nyilvánosan 

kellene beszélned! 

Nem rólad szól! 

Amikor kiállsz a közönség elé, ne az járjon a fejedben, hogy mit fognak rólad gondolni! 

Hiszen nem az a célod, hogy magadat megmutasd, hanem az, hogy elérd a 

prezentációddal a célodat! 

Senki sem fog kinevetni! 

Amennyiben olyan félelemeid vannak, hogy ha valamit elrontasz a prezentáció közben, 

akkor kinevetnek, esetleg elveszted a hitelességed, azonnal vesd el ezeket a 

gondolatokat! 

Gondolj csak bele! Te sem úgy hallgatsz meg egy előadást, hogy kineveted a beszélőt, ha 

elakad és nem is rágódsz a hibáján heteken keresztül! 

A nonverbális kommunikáció 

A kultúránkban sokkal nagyobb jelentőséget tulajdonítunk a kimondott szavaknak, mint a 

nonverbális kommunikációnak. Utóbbi azonban fontosabb, mint gondolnánk! Ugyanúgy, 

ahogy tudat alatt az érzelmeid tükröződnek a mozdulataidban vagy kiülnek az arcodra, 

ezek másokból is reakciókat fognak kiváltani! 

Az előadók által leggyakrabban elkövetett nonverbális hibák pl.: hátat fordít a 

hallgatóságnak; mozdulatlanul áll és maga elé beszél; nem veszi fel a szemkontaktust, a 

plafont bámulja vagy a távolba réved stb. 

Trükkök hatásos fellépéshez 

Szemkontaktus 

Merj a közönség tagjainak szemébe nézni! Sokkal hatásosabbá és személyesebbé válik az 

előadásod, ha felveszed a szemkontaktust néhány pillanatra a hallgatósággal! 

Testbeszéd 

Tippek, amelyekre érdemes odafigyelned előadás közben: 

•  Húzd ki magad és emeld fel a fejed! Az összegörnyedés és a lehajtott fej nem 

túl bizalomgerjesztő! 



• Semmiképp ne állj vigyázban, sokkal jobb látvány egy laza, csípőszélességű 

terpesz! 

• A kezeid és a lábaid is elárulnak rólad néhány információt! A mellkason 

összekulcsolt kezel például zárkózottságra utalnak, míg az ujjak 

ropogtatásából az derül ki, hogy feszült vagy! 

• Előadóként akkor tudod hatásosan képviselni az álláspontodat, ha tükröződik 

rajtad a téma iránti elkötelezettséged! Ha például sikerről vagy eredményekről 

beszél, nem adhatod elő érzelemmentes arccal, mert nem lesz hiteles! Vond 

be a mimikádat is az előadásodba, de csak mértékkel! 

Hanglejtés 

Vannak bizonyos hangbeli jellegzetességek, amelyek pozitívan hatnak a hallgatóságra: 

• Beszélj normál hangerővel! A túl hangos beszéd agresszivitást sugároz, a halk 

motyogás pedig bizonytalanságot. 

• Pontosan artikulálj és tisztán ejtsd a hangokat! 

• Beszélj normál tempóban! A hadarás és a lassú, vontatott beszéd sem előnyös. 

• Játsz a hangsúllyal! Az egyhangú, monoton beszéd is unalmassá tud tenni egy 

egyébként tartalmilag jól összeállított és vizuálisan is kellemes előadást! 

Hangsúlyozz a fontos részeknél, ejts nyomatékosabban a megfelelő szavakat! 

Gyakorold be 

A magabiztosság elérésében nagy segítséget nyújt ha begyakorlod az előadásod 

kezdőmondatait! Így biztosan magabiztos leszel abban a pár percben, amelyben 

megszokod, hogy te vagy a középpontban! 

A láfejek enyhén kifelé fordulnak, testünkkel hosszú távon kerüljük a közönséggel való 

teljes szembenállást (ez pozícióváltással, a nézőtér szélén ülőkhöz való odafordulással is 

teljesül). A terpeszállás biztos alapot szolgáltat, de nyitottsága távol áll a cowboypóztól. A 

hát és a váll pozíciójából indulva a karok lazán a törzs mellett lógnak. 
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