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Żyjemy w kulturze prezentacji

1,5 mln/godz.



„To widownia i odbiorcy prowokują nas 

do wszystkich szaleństw które 
popełniamy”
Seneka



„Jestem najbardziej spontanicznym mówcą na 
świecie, gdyż każde słowo, każdy gest 
i każda riposta są wcześniej dokładnie przećwiczone”

George Bernard Shaw



„Wojna” światów
a przynajmniej zderzenie 

Paul D. 
MacLean.

„Wojna”?! 

Ale o co?

Oren Klaff



Transformacja słuchacza

Od: możliwego 
sceptycyzmu 

Do: ekscytacji 

Od: co jest?

Do: co 
mogłoby być? 



2 pytania 

Czy się „przebiłem”?

Czy moja wiadomość została właściwie odebrana ?

Prezenter J



Najważniejsze pytanie, najważniejsza myśl 

Dlaczego miałbym się zaangażować?
Słuchacz J

Co dla mnie z tego wynika?

Czy jest przyjemnie?



Prezent -acja



Dobra prezentacja – wersja Yody
Dar- zrozumienie mocy

Rozwiązanie problemu
- Pokonanie Imperium

Magiczne narzędzie – miecz 
świetlny



Cel, zawartość

Opowieść, 
narracja

Wizualizacja

Umiejętności

Prezent -acja





Pierwsze wrażenie

Momentalne

Nieracjonalne 

Nieuniknione

Trwałe

Samospełniające się



Wstęp

Powitanie

Podziękowanie za przybycie

Przedstawienie się

Cel spotkania (temat wystąpienia, prezentacji)

Agenda (plan spotkania)
Przerwy, posiłki, toalety, telefon, palenie

Sesje pytań i odpowiedzi

Robienie notatek

Nawiązanie kontaktu



gesty

postawa

kontakt 
wzrokowy

ruch

Mowa ciała



Kontakt wzrokowy

Patrz odważnie 

Omiataj wzrokiem 
Nie przerywaj kontaktu na 
dłużej niż kilka sekund

Nie mów do ekranu, rzutnika, 
tablicy



Jak dobrze wystartować
O wstępie



Rozpoczęcie…
Efektywne rozpoczęcie prezentacji powinno:

skupiać uwagę słuchaczy

nastawiać ich pozytywnie do Ciebie i treści

przygotowywać Twoich odbiorców do 

rozmowy i dyskusji na prezentowany temat



Pięć zasad INTRO
I - interest
Zainteresuj słuchaczy czymś oryginalnym. 

Zaskocz ich! Bądź entuzjastyczny

N - needs
Udowodnij audytorium, dlaczego warto cię słuchać. Odwołaj 

się do potrzeb i motywacji swoich słuchaczy

T - topic
Temat powiąż z takimi faktami z rzeczywistości, które będą 

bliskie słuchającemu cię gronu

R - range
Określ zakres twojego wystąpienia. Zaznacz to co pomijasz

O - objectives
Przedstaw cele jakie sobie założyłeś: czas, zadawanie pytań



Prezentacja perswazyjna



Dramatyczne napięcie

Co jest ?

Co mogłoby być ?różnica



Struktura części zasadniczej metodą 4xP

1. Pozycja – aktualny stan rzeczy

2. Problem – jaki problem wynika ze stanu wyjściowego

3. Podejście – różne możliwe rozwiązania problemu

4. Propozycja – własna propozycja rozwiązania



Język prezentacji peswazyjnej



12 najważniejszych słów

Ty/Wy/Pan/Pani/Państwo – dzięki temu będzie
mógł Pan, Pani, Państwo /Specjalnie dla Was

Pieniądze – wielu ludziom dają one poczucie
władzy, kontroli, spełnienia

Oszczędzać – to oznacza więcej czasu, pieniedzy, 
energii

Nowy – haczyk tkwi w nadziei na lepsze
rozwiazania i zaspokojenie ciekawosci



12 najważniejszych słów

Wynik, rezultaty – słowa, dzięki którym
Widzimy sens tego, co robimy

Zdrowie – włącza się instynkt samozachowawczy

Łatwo, łatwiej – ludzie wolą ułatwienia niż
Komplikacje i utrudnienia

Bezpieczeństwo – to jedna z podstawowych
Ludzkich potrzeb



12 najważniejszych słów

Kochać – to słowo ma swoją moc w każdym
kontekście

Odkrycie – to słowo sugeruje ekscytację i przygody

Udowodniono – wielu ludzi nie lubi podejmować
ryzyka, to słowo zapewnia o tym, że coś już było
testowane i testy zakończyły sie sukcesem

Gwarantowany – słowo, które usuwa lęk przed
działaniem związanym z ryzykiem



Wystąpienia inspiracyjne 





Inspiracja

Decyzja 
(początek)

Próby 

Poświęcenie 

Odrodzenie 





Problem  Rozwiązanie

Historia   Wnioski

Obserwacja Wartość obserwacji

Teza Dowód



Trema czy glossofobia ?

Lęk przed wystąpieniami publicznymi 



„Nie możesz sprawić, by ptaki lęku i troski przestały latać nad Twoją 
głową. Możesz jednak nie pozwolić na to, by budowały sobie na Twojej 
głowie gniazda”.



Źródła poczucia własnej skuteczności

Doświadczenia sukcesu

Modelowanie, obserwacja 
innych

Wsparcie przez innych 
(informacja zwrotna)

Pozytywna interpretacja swoich stanów 
emocjonalnych                  

i fizjologicznych



Ważne jest nie to, co ci się w 
życiu zdarza, lecz to, jak to 
odbierasz

Hans Selye

B
Przekonania

(beliefs)

A
Aktywizujące

doświadczenie

B-
irracjon.

C
Konsekwencje

(consequences)

B-
racjon.

Model umysłu w stresie


