Pravidlá tvorby prezentácií
EBG Brezno

Prezentácia slúži ako pomôcka s obsahom, nie na čítanie obsahu, preto by
sa mal každý na prezentovanie vopred pripraviť!
Všeobecné pokyny:

-

na úvodnej snímke uveďte zákl. informácie - názov prezentácie,
meno autora, ako aj názov inštitúcie, atď.

-

druhú snímku by mal tvoriť obsah prezentácie,

-

prezentáciu by malo tvoriť max. 15 snímok a trvať by mala podľa
pokynov vyučujúceho 10 – 15 min,

-

nedávajte do prezentácie všetko to, čo budete hovoriť,

-

píšte stručne a heslovite, najlepšie v neurčitku a pri prezentovaní
myšlienku rozvite,

-

ideálne je, ak by text v odrážke vošiel do jedného riadku,

-

vyhnite sa zložitej formulácii,

-

text rozložte na viacero snímok,

-

text v odrážkach sa píše malým písmenom s čiarkou na konci
odrážky, posledná odrážka je ukončená bodkou, alebo začiatok
odrážky s veľkým písmenom bez znamienok na konci odrážok,

-

každá

prezentácia

by

mala

obsahovať

primerané

množstvo

hypertextových odkazov.
Vzhľad prezentácie:
- dodržujte kontrast, t. j. tmavý text na svetlom pozadí,
- prezentácia by mala byť upravená max. troma fontmi (jeden na
názov snímok, druhý na samotný text, tretí ak chcete niečo
zvýrazniť),
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- písmo by malo byť dostatočné čitateľné (názov od 28 bodov, text
od 22 bodov podľa použitého fontu),
- pokiaľ používate prechod

medzi snímkami,

nepoužívajte

animácie,
- prechod si zvoľte dostatočne rýchly, aby vás nezdržiaval,
- pokiaľ zvolíte animácie, tak max. dve - jednu na text, druhú na
obrázky, taktiež dostatočne rýchle, aby vás nezdržiavali,
- obrázky voľte tak, aby korešpondovali s témou a boli jednotné,
- obrázky, grafy by mali zvyčajne obsahovať stručný popis.
Ďalšie tipy:
- pripravte a rozmyslite si štruktúru prezentácie,
- doslova sa naučte prvú vetu, nasledovne budete vo väčšej pohode,
- buďte sami sebou, využite svoju prirodzenosť,
- komunikujeme aj neverbálne,
- nezabudnite na úsmev,
- na trému platí jediné: tréning a dôkladná príprava!
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