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Jak inspirować i dzielić się ze słuchaczami swoim przesłaniem?
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naucz się przykuwać uwagę słuchaczy i trafiać do ich umysłów;
przygotuj się do występów przed męskim lub żeńskim audytorium;
poznaj najczęstsze błędy i nigdy więcej ich nie popełniaj;
zaskakuj „efektem Zeigarnik”;
zaprzyjaźnij się ze swoim sprzętem komputerowym i twórz atrakcyjne wizualnie
prezentacje.
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Rozdzia 2.
Poznaj struktur najbardziej
skutecznych prezentacji

Co zapamituj suchacze?
Jak czsto zdarza Ci si, e po kilku tygodniach od wysuchania czyjego wykadu, prezentacji czy wystpienia jeste w stanie przypomnie sobie tylko wyrwane z kontekstu strzpy informacji? By moe, jeste jedn z osób, które
zauwaaj, e z biegiem czasu ich pami staje si coraz bardziej zawodna.
Wydaje si, e czas zaczyna biec coraz szybciej i nie moesz przypomnie sobie, co robie zaledwie kilka dni temu? A moe syszae kiedy, e z wiekiem
pami staje si coraz sabsza, e komórki mózgowe bezpowrotnie obumieraj.
Wielu ludzi twierdzi, e w dziecistwie byo inaczej i w modoci pami osiga szczyty sprawnoci.

Sekret niezawodnej pamici

Wyobra sobie mae dziecko, które dopiero zaczyna chodzi, poznaje wiat.
Dla dziecka wszystko jest nowe i nieznane, nie ma jeszcze adnych nawyków.
Kiedy dostanie now grzechotk, co z ni zrobi? Zacznie oglda z kadej strony,
dotyka, próbowa ugry , sucha d wiku grzechotania, rzuca. Dziecko stara
si odbiera otaczajcy wiat wszystkimi zmysami. Kiedy uczy si chodzi, nie
zastanawia si, czy jest na tyle zdolne, aby posi t sztuk, popenia bdy,
przewraca si i wstaje, ale w kocu opanowuje t umiejtno. Kiedy dziecko
jest wiksze, nadal obserwuje wiat, rozwija swoj spostrzegawczo, zaczyna
stawia pytania, ca mas pyta, i nieustannie szuka odpowiedzi. wiat dziecka nigdy nie jest nudny i monotonny, a godzina to dla niego caa wieczno.
Pomylmy teraz o przecitnym dniu dorosej osoby. Jak bardzo schematyczne i zautomatyzowane jest wykonywanie wikszoci czynnoci. Zaómy,
e przecitny Kowalski wstaje rano o 6:30. Po wykonaniu wszystkich codziennych
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czynnoci zwizanych z porann toalet, przygotowaniu i spoyciu niadania
w swojej dobrze znanej kuchni wsiada do samochodu i wyrusza do pracy. Zazwyczaj je dzi t sam tras i czsto zastanawia si, jak to si stao, e dotar
na miejsce i nie pamita adnych szczegóów z jazdy. W pracy spotyka si z lud mi, których bardzo dobrze zna (w kocu pracuje z nimi ju kilka lat). Nastpnie wraca z pracy do domu (oczywicie, t sam tras), zjada obiad, oglda telewizj, czyta gazety, odpoczywa, spdzi troch czasu z rodzin i idzie spa.
Gdy pomnoymy podobny schemat dnia przez tygodnie, miesice i lata,
otrzymamy odpowied na pytanie o zagadk pogarszajcej si pamici.
Mózg jest podobny do mini, nietrenowany i nieuywany sabnie!
Osoby dorose zazwyczaj automatyzuj swoje ycie, na kady bodziec z otoczenia reaguj schematycznie, w wypróbowany wielokrotnie sposób. Powoli
przestaj stawia sobie pytania. W szkole nauczyy si, e istniej pytania i gotowe
odpowiedzi, które trzeba zna na pami. Rutyna sprawia, e coraz rzadziej
trzeba si zastanawia, zakupy atwo mona zrobi w pobliskim supermarkecie, w którym kada alejka jest doskonale opisana. Osoba dorosa posiada czsto utarte schematy mylenia, dziaania i oceny innych, swoisty filtr, poprzez
który przepuszcza docierajce informacje o otaczajcej rzeczywistoci.
To wanie w aktywnym korzystaniu z zasobów umysu tkwi zoty klucz do
wrót wyjtkowo dobrej pamici.
Zastanów si teraz, jaka jest rónica pomidzy odbieraniem otoczenia przez
dziecko i przez opisanego powyej Kowalskiego. Jak sdzisz, dlaczego dzieci
szybciej si ucz?
Czy ju zaczynasz widzie rónic?
Jeeli tak, prawdopodobnie wiesz ju, e nie na wiele zdadz si „cudowne
preparaty na popraw pamici”, które moesz kupi w aptekach i sklepach.
Jeeli naprawd chcesz cieszy si dobr pamici, to:








regularnie j wicz,
bd spontaniczny,
ucz si nowych rzeczy,
wykonuj rutynowe czynnoci w nietypowy sposób,
czytaj ksiki z dziedziny, która Ci interesuje,
cigle poznawaj nowych ludzi, bd osob towarzysk,
czsto zadawaj sobie pytanie zaczynajce si od magicznego sowa „dlaczego”,
poniewa pobudza ono tok mylenia.

Poznaj struktur najbardziej skutecznych prezentacji

Moesz si w tym momencie zastanawia, dlaczego w ksice dotyczcej
prezentacji tak wiele miejsca powicono na omówienie zagadnienia pamici.
Czytaj bardzo uwanie, poniewa dalej odkryjesz, jak wykorzysta wiedz dotyczc pamici tak, aby Twoja prezentacja pozostawia niezatarty, pozytywny
lad w umysach suchaczy.

Jak wykorzysta sposób funkcjonowania pamici,
aby przygotowa niezapomnian prezentacj?

Kady czowiek czerpie informacje o otaczajcym wiecie za pomoc zmysów.
Informacje ze zmysów przekazywane s do mózgu, gdzie s analizowane i klasyfikowane. Na intensywno odcinicia si w pamici danego bod ca wpywa
stopie zaangaowania uwagi w jego analiz oraz stan emocjonalny, w jakim
si znajdujemy. Wobec tego warto sprawi, aby Twoja prezentacja angaowaa
jak najwicej zmysów, funkcji mózgu i powizaa pozytywne stany emocjonalne
na przykad z celem prezentacji (tabela 2.1).
Tabela 2.1. Elementy, które warto wykorzysta w prezentacji
Zmysy

Funkcje mózgu

Stan emocjonalny

i
i
i
i
i

Lewa pókula mózgu:
i logika
i sowa
i analiza
i hierarchia
i kolejno
i zaleno liniowa

i
i
i
i
i
i

wzrok
such
wch
dotyk
smak

entuzjazm
rado
fascynacja
zainteresowanie
dobry humor
podekscytowanie

Prawa pókula mózgu:
i wyobra nia
i barwy
i trójwymiarowo
i relacje przestrzenne
i obraz caoci

W trakcie Twojego wystpienia utkwi w pamici suchaczy zagadnienia,
które wzbudzaj ciekawo, s intrygujce, wykraczajce ponad przyjte schematy. Stopie pamitania przedstawianych treci wzmaga te stawianie otwartych pyta, ale bez podawania odpowiedzi.
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Warto rozway przygotowanie omawiania tematu dowolnego punktu
prezentacji w oparciu o nastpujc konstrukcj.
1. Nagówek zagadnienia (na przykad tytu slajdu) powinien przykuwa
uwag odbiorcy.
2. Kilka pierwszych zda dotyczcych danego zagadnienia powinno
wzbudzi silne zainteresowanie suchaczy.
3. Nastpnie gówna cz przekazu bdzie stopniowa napicie i osignie
punkt kulminacyjny pod koniec omawiania zagadnienia.
Tak przygotowywane slajdy spowoduj, e bdziesz móg atwiej utrzyma
zainteresowanie audytorium nawet w czasie duszych prezentacji.

Jak powysze informacje wykorzysta w praktyce?

Sdz, e warto przeanalizowa wiatowy sukces koncernu Coca-Cola. Zastanówmy si, jak to si stao, e wanie ten ciemny napój podbi niemale cay wiat
i kupi go mona prawie w kadym sklepie spoywczym, restauracji czy pubie.
Czy o powodzeniu coca-coli zadecydowa jej wyjtkowy smak, który przypad
do gustu milionom ludzi na naszym globie? Oczywicie, to w pewnym stopniu
prawdopodobne, jednak chwila gbszego zastanowienia wystarczy, by zwróci
uwag na wyrafinowan strategi, jak kieruje si ten koncern. Prezentacje coca-coli, jakie moemy obejrze w telewizji, na plakatach, ulotkach, etykietach
wcale nie koncentruj si na zachwalaniu cech tego produktu! Jedynym celem
przekazu jest powizanie emocji: radoci, zabawy, nastroju oczekiwania na wita
(w Polsce Boego Narodzenia, Wielkanocy), odpoczynku, czy te relaksu, jaki
towarzyszy nam na przykad w czasie urlopu. S nawet ludzie, którzy w odpowiedzi na pytanie: „Z czym kojarz Ci si wita Boego Narodzenia”, stwierdzaj, e z reklamami coca-coli!
Wiele osób moe twierdzi, e takie prezentacje na nich nie dziaaj, jednak fakty mówi co zupenie innego. Warto wic zapamita, e jeli prezentacja ma by skuteczna i zapamitana, powinna oddziaywa na emocje.
Za chwil ustalimy, jakie elementy powinna zawiera Twoja prezentacja,
aby skutecznie oddziaywa na zmysy, funkcje mózgu oraz emocje.

Poznaj struktur najbardziej skutecznych prezentacji

Jakie elementy zawiera skuteczna
prezentacja multimedialna?
Zastanówmy si, jakie elementy naley wykorzysta w prezentacji multimedialnej,
aby bya skuteczna, a wic zaangaowaa uwag audytorium oraz spowodowaa
dugotrwae pamitanie przez suchaczy omawianych zagadnie. Czsto w slajdach przygotowywanych do prezentacji multimedialnych autorzy zamieszczaj
jedynie bloki tekstu, listy wypunktowane i ewentualnie wykresy lub fotografie.
Tak przygotowana prezentacja jest — oczywicie — w pewnym stopniu skuteczna, ale by moe warto zastanowi si gbiej, czy mona jeszcze bardziej
wzmocni swój przekaz.
Oto lista elementów, których stosowanie zapewnia wiksz skuteczno
prezentacji multimedialnej.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Niewielkie bloki tekstu.
Obraz.
Ruch.
Symbole.
Elementy trójwymiarowe.
Dokadne wartoci liczbowe.
Kolor.
Porównania (zwizane z zainteresowaniami audytorium).
Elementy wyróniajce si z otoczenia, wyjtkowe.
Elementy zawierajce humor.

W trakcie czytania powyszej listy z pewnoci udao Ci si zauway, e
kady z wymienionych powyej elementów wzmacniajcych skuteczno prezentacji jest zwizany z omawianymi wczeniej funkcjami mózgu. Im wicej elementów z tej listy zastosujesz w prezentacji, tym prawdopodobnie bardziej
wzronie jej skuteczno.
Poniej znajduje si dokadne omówienie kadego elementu wraz z konkretnymi przykadami wprowadzania ich do slajdów prezentacji.
1. Niewielkie bloki tekstu. Podstawow zasad jest, aby slajdy prezentacji
multimedialnej zawieray moliwie mao tekstu. Czytanie w trakcie wystpienia
z ekranu rzutnika nie jest najlepszym pomysem. Jeeli ju jeste zmuszony,
aby slajd zawiera sporo tekstu, spraw, eby nie zlewa si on w jedn
cao. Podziel tekst na kilka niewielkich bloków. Zapewni to odbiorcom
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2.

3.

4.

5.

wikszy komfort ogldania prezentacji. Idealna sytuacja ma miejsce wówczas,
gdy slajd zawiera jedynie krótkie nagówki zagadnie, które omówisz.
Obraz. By moe, syszae kiedy stare chiskie przysowie mówice,
e jeden obraz jest wart wicej ni tysic sów. Jest w nim wiele prawdy.
Warto rozway, czy nie byoby lepiej, aby zamiast przez godzin opisywa
wygld jakiego przedmiotu, po prostu pokaza jego zdjcie. I jeszcze
maa wskazówka: warto umieszcza pod rysunkiem podpis. Dowiadczenie
pokazuje, i znacznie wikszy procent odbiorców przeczyta podpis,
a mniejszy — gówny blok tekstu.
Ruch i rytm. Wzrok czowieka ewolucyjnie przystosowany jest do ledzenia
ruchu. Przed tysicami lat od szybkoci postrzegania, na przykad ledzenia
wzrokiem biegncej zwierzyny, zaleao przetrwanie rodzaju ludzkiego.
Obiekt, który nagle zaczyna si porusza, automatycznie zwraca nasz
uwag; jest to odruch bezwarunkowy, a wic taki, na który nie mamy
wiadomie wpywu. Dzisiaj odruch ten wietnie wykorzystuj magicy,
dowolnie kierujc nasz uwag. Warto w swojej prezentacji multimedialnej
wykorzysta ruch. Dobrym pomysem jest wstawianie krótkich fragmentów
filmu czy animacji komputerowej, warte rozwaenia jest stosowanie
animowanych obrazów GIF. Podkrelam jednak, aby nie przesadza
z bogactwem efektów specjalnych i szczególnie unika wprowadzania
animacji tekstu w slajdach, bowiem zazwyczaj powoduje to dekoncentracj
i odwrócenie uwagi audytorium od treci.
Symbole. Ogólnie rzecz biorc, zastosowanie w prezentacji symbolu
to zastpienie jednego pojcia innym, bardziej wyrazistym, krótszym,
najlepiej oddajcym jego natur. Symbole w prezentacji zapewniaj moliwo
szybkiego wywoania w umysach suchaczy caego cigu informacji, skojarze
i odczu. Zastanów si teraz, które z dwóch podanych sów wywouje u Ciebie
silniejszy potok skojarze: chrzecijastwo czy krzy?
Elementy trójwymiarowe. Wprawdzie prezentacja multimedialna jest
dwuwymiarowa, jednak programy komputerowe pozwalaj na dodawanie
elementów (na przykad tekstów czy animacji) sprawiajcych wraenie
trójwymiarowoci. Jeeli to moliwe, warto stosowa efekt trójwymiarowoci
w prezentacji z dwóch powodów. Po pierwsze, pozwala zaangaowa
dodatkowe funkcje mózgu, a po drugie, wpywa na podniesienie poziomu
uwagi odbiorców. Naprawd o tym, czy dany element odbieramy jako
trójwymiarowy, czy nie, decyduje mózg, a nie oczy. Spójrz na szecian
poniej (rysunek 2.1); kiedy dobrze si wpatrzysz, zauwaysz, e jego
ksztat mona odbiera na dwa sposoby.
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Rysunek 2.1. Szecian, którego ksztat Twój mózg moe odbiera a na dwa sposoby

6. Dokadne wartoci liczbowe. Liczby s domen lewej pókuli
mózgowej. Wprowadzenie do prezentacji konkretnych wartoci
liczbowych zamiast sów, takich jak duo, wicej, kilka, wiele i tym
podobnych, przynosi trzy korzyci:
x pozwala na wprowadzenie porzdku,
x zapewnia lepsze zapamitywanie,
x sprawia, e prezentowane dane s wiarygodne dla odbiorcy.
Jeeli czasami ogldasz telewizj, zwró uwag na przykad na reklamy
kosmetyków powodujcych zmniejszanie zmarszczek. Autor reklamy
nie informuje, e „krem bardzo dobrze redukuje zmarszczki”, w reklamie
usyszysz, i „krem powoduje zmniejszenie gbokich zmarszczek o 67%
w cigu 3 tygodni”. Zauwa, e podanie konkretnych liczb poprawia
wiarygodno i konkretyzuje podawane informacje. Kiedy nastpnym
razem zakupisz jedno z dobrze sprzedajcych si czasopism, zwró uwag
na okadk, prawdopodobnie tam te odnajdziesz informacje o tym, jak
na przykad poprawi swój wygld, wykonujc „tylko 4 wiczenia przez
4 tygodnie”, albo poznasz „27 sekretów skutecznej diety”. Tak, redaktorzy
czasopism równie korzystaj z magii liczb w celu zainteresowania klienta
i podniesienia poziomu sprzeday.
7. Kolor. Stosowanie kolorów w prezentacji pomaga w zapamitywaniu,
bo zapewnia atwe odrónianie omawianych zagadnie. Oko czowieka
jest w stanie odróni wiele milionów odcieni barw, warto wic wykorzysta
t naturaln zdolno i nie utrudnia procesu przyswajania wiedzy, stosujc
jedynie czer i biel albo monotonne barwy. Za przygotowanie ciekawej,
bogatej kolorystycznie prezentacji szczególnie wdziczni bd wzrokowcy,
poniewa zapamituj i kojarz oni gównie to, co zobacz.
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