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Az előző óra ismétlése 

Tudományos írásművek felépítése 

(dolgozat, TDK, szakdolgozat) 
 

Absztrakt 

Bevezetés 

Fejezetek 

Befejezés 

 



A mai óra témája 

A házi feladatok megbeszélése 

Bevezetés 

Absztrakt 

 

Referátum / előadás 

Prezentáció diák 

Handout 



A házi feladatok megbeszélése 

Négyfős csoportokban mindenki olvassa el a 
másik három tag által írott absztraktot és 
bevezetést! 
 

Ha mindenki végzett, a csoport tagjai beszéljék 
meg tapasztalataikat (a házi feladatok felfedezett 
hibái és erősségei, az írással kapcsolatos 
nehézségek)!  
 

Végül a csoportok képviselői mondják el a 
többieknek a csoport tapasztalatait! 



Referátum 

Mielőtt megterveznék az előadást, mérjék fel a 

várható közönségüket: 
 

Milyen lesz a közönség összetétele, 
 

mennyit tudnak a témáról, 
 

mennyire érdeklődnek a téma iránt, 
 

milyen viszonyban állnak velük( stílus)? 



Referátum 

Az előadás legyen hármas tagolású: 
 

El kell mondani, hogy miről fognak 

beszélni! 
 

El kell mondani, amit valóban  

mondani akarnak! 
 

Össze kell foglalni az elhangzottakat! 



Referátum – felépítés 

Bevezetés 
  

Ragadják meg a közönség figyelmét 
Kezdjenek egy kérdéssel, egy vicces sztorival, 
vagy valamivel ami gondolkodásra készteti őket 
 

Fogalmazzák meg az előadásuk célját 
Ma arról fogok beszélni… 
 

Mondják el, hogyan építkezik az előadás 
Először … Ezt követően … Előadásom befejező 
részében … 



Referátum – felépítés 
A szövegtest 
 

Logikus rendben tálalják a legfőbb 

mondanivalódat! 
 

Minden egység végén tartsanak kis szünetet, 

hagyjanak  időd a közönségnek a mondanivaló 

megértésére! 
 

Tisztázzák, hogy mikor térnek át egy 

következő logikai egységre! 

(például Következő témám a …) 



Referátum – felépítés 
 

A bonyolultabb részeket illusztrálják példával, 

ha lehetséges. 
 

Jelezzék, amikor valami nagyon lényeges 

következik. 
 

Az adatokkal óvatosan bánjanak; ha vetítést is 

alkalmaznak és van ábra a dián, azt mindig 

alaposan el kell magyarázni. 



Referátum – felépítés 

Az összefoglalás 
 

 Előadásomban erről és erről beszéltem… 
 

 Innen és innen jutottam ide és ide, így és így… 
 

 Célom az volt, hogy… 
 

 Köszönöm a figyelmet!  
 

 Amennyiben kérdésük lenne…  



Referátum – egyebek 
Használják a hangjukat! 
 

Legyenek elég hangosak, ellenőrizzék jól hallják-e a 

hangjukat mindenütt! 
 

Ne hadarjanak, beszéljenek lassan és tisztán! 
 

A kulcsszavakra különösen figyeljenek, lassuljanak le! 
 

Hangszínüket és hangerejüket váltogassák a szöveg 

tartalmának megfelelően! 
 

Ne féljenek néha kicsit megállni! 
 

Beszéljenek lelkesen! 



Referátum – egyebek 

Testbeszéd: 
 

Álljanak egyenesen, gesztikuláljanak 

természetesen, de ne hadonásszanak! 
 

A fejüket ne szegjék le! 
 

Tartsanak szemkontaktust az egész közönséggel! 
 

Ne fordítsanak hátat, az illusztrációkat oldalra 

fordulva magyarázzák! 



Referátum – egyebek 

Kerüljenek interakcióba a 
közönségükkel! 

 
Unatkoznak? Figyelnek? Reagáljanak! 
 

Tudják-e követni! Reagáljanak! 
 

Legyenek nyitottak a kérdésekre/vitára!  

 



Referátum – egyebek 

Egyéb: 
 

Ha lehet, ne egy megírt szöveget magoljanak be, és 

főleg ne olvassák fel! 
 

Gyakorolják el többször előadásukat – figyeljenek arra, 

hogy beleférjenek a megadott időkeretekbe! 
  

Figyeljenek arra, hogy ne legyenek túl hosszúak a 

mondataik, könnyen követhető legyen  mondanivalójuk! 

Ne felejtsék el, hogy a közönségnek első hallásra kell 

felfognia azt, amit Önök hosszú órák alatt találtak ki! 



Prezentációs diák 
Ha azt akarják, hogy figyeljenek Önökre  
a vizuális rész legyen annyira egyszerűen 
átlátható, amennyire csak lehetséges! 
 

Percenként egy diánál ne használjanak többet! 
 

Kevés szöveg legyen a diákon, ne pakoljanak fel teljes 
bekezdéseket! 
 

Legyen egységes a háttér! 
 

Ne használjanak vicces képeket! 
 

Legyen nagy a kontraszt a szöveg és a háttér között! 
 

Ne legyen túl sok szín (se háttér, se szöveg)! 



Prezentációs diák 

Szöveg: óvatosan bánjon a kiemelésekkel. 
 

Ne használjanak kettőnél több betűtípust. 
 

Ne legyen csupa nagybetű. 
 

Ne legyen rejtvény, ne kelljen megfejteni, hogy 
mi is lehet a diákon  Táblázat helyett lehet 
grafikon, de csak akkor használjanak ilyet, ha el 
is magyarázzák! 
 

Ha egy ideig a következő témában nincs vizuális 
szemléltetés, egy üres diát állítsanak be, hogy 
a közönség ne az előző témát olvasgassa! 



Prezentációs diák 
Cím (adatok, elérhetőségek!) 
 

(Mentegetőzés [például nagyobb kutatás része, itt csak egy 
részét]) 
 

A diasor:  

Címdia 

Struktúra(!) 
 

Maga az érvelés 
 

Maga az érvelés 
 

Maga az érvelés 
 

… 
 

Konklúzió(!) 
 

Összefoglalás(!) 
 

Figyelem megköszönése (elérhetőségek!) 

 



Handout alkalmazása 

Gondolják át, hogy előadás előtt vagy után 

akarják kiosztani, és hogy miért adják a 

közönségnek.  
 

(Ha előre kiosztják, nehezebb fenntartani 

az érdeklődést!) 



A handout jellemzői 

Világos struktúra, 
 

konzekvens kiemelések, 
 

alcímek következetes alkalmazása, 
 

ne legyen túl hosszú, 
 

Hivatkozások. 



Tanács 

Konvertibilitás: előfordulhat, hogy nem 
játssza le a számítógép az Önök által 
használt prezentációs fájlformátumot. Ha 
konvertálják azt pdf-be, nagyobb az esély, 
hogy nem lesz technikai gondjuk. 
 

Készítsenek biztonsági handoutot a 
prezentáció helyett is – előfordulhat, hogy 
nem működik a számítógép, elromlik a 
projektor.  



Főbb tanulságok 

Az előadásnak jól strukturáltnak és első hallásra 
követhetőnek kell lennie. Ennek érdekében 
bizonyos mértékig repetitívnek kell lenniük 
(hármas tagolás). 
 

Fontos, hogy a vetítés ne vonja el a figyelmet az 
előadó mondandójáról, hanem segítsen 
megérteni azt.  
 

Fontos az előadó kiállása: megfelelő testbeszéd 
és hangsúlyozás már fél sikert jelent! 



A következő óra témái 

Önéletrajz (piaci, akadémiai) 
  

Motivációs levél 



Házi feladat 

A mai órán tanultak szerint mindenki  

készítsen az 3-4  perces kiselőadást 

(vetítéssel) a félév elején írott öt bekezdéses 

esszéjéből. (Természetesen át lehet, sőt, 

kell írni az esszét!)  

 



Irodalom 

Előadás – Giving an Oral Presentation,  

University of Canberra: 

http://www.canberra.edu.au/studyskills/learning/oral 
 

Előadás – Desining Effective Oral Presentation, Rice 

University: 

http://riceowl.rice.edu/guidance.cfm?doc_id=11775 
 

Thomson, William: A Guide for the Young 

Economist. The MIT Press, Cambridge, MA, 

2001. (Chapter 2.) 


