
12 sposobów na zrujnowanie prezentacji 

 

Wprowadzenie 

Nieograniczona liczba poradników stara się poprowadzić Cię do udanej prezentacji. Wielu 

towarzyszy udziela wskazówek i porad dzięki obietnicy, że zrobią prezentację żywą, 

technicznie wyrafinowaną i bardziej imponujący. Dzisiejsza obfitość technicznych możliwości 

otwiera nam drogę, nie mogliśmy nawet myśleć o tym, by zająć się przeszłością, z naszymi 

projektorami i slajdami drukowanymi. Chociaż nie można już zrzucić wszystkich tych slajdów, 

co zawsze było wielką rzeczą, biorąc pod uwagę, w jaki sposób zepsuło to kolejność slajdów, a 

nowoczesna technologia oferuje jeszcze lepsze sposoby na stworzenie jednego świetnego 

chaosu. 

Ten tekst nie jest przewodnikiem po twoich prezentacjach - jest to poradnik, jak dawać 

prezentację, która będzie trwać długo w pamięci Twoich i odbiorców. Wbrew wszystkim 

obietnicom jaki dają inne książki, mogę zagwarantować, że nie pozostawisz pozytywnego 

wrażenia na słuchaczach. Towarzysz, który pomoże ci zmienić każdą prezentację w katastrofę, 

powinien po prostu ci  pokazać granicę między sukcesem a porażką jest całkiem dobra. Tuzin 

wytycznych to wszystko, co musisz zrobić, by zepsuć nawet najciekawszy temat i oznaczyć 

swoją prezentację jako wyjątkowy "performance". 

1 Przygotowanie 

Istnieją dwa podejścia do tego, jak przygotować się do przemówienia lub prezentacji i są one 

całkowicie przeciwstawne sobie nawzajem. Każda z tych wersji daje możliwość, aby Twój 

wygląd stał się wyjątkowym i denerwującym doświadczeniem. Z jednej strony jest to 

"wolnomyśliciel", ten, który staje po prostu przed publicznością i po prostu zaczyna mówić 

kilometry na minutę bez żadnego przygotowania; z drugiej strony jest "czytelnik", który 

niczego nie pozostawia przypadkowi - wszystko jest dobrze przemyślane i zapisane. 

1.1 Wolnomyśliciel 

Pierwsza wskazówka już oszczędza ci mnóstwo czasu, a zwłaszcza trudu, bo kto naprawdę 

potrzebuje przygotowania do czegoś takiego jak przemówienie czy prezentacja? W istocie 

wolnomyśliciele są zagrożeni brakiem ich punktu podczas rozmowy, ale jeśli twoi odbiorcy nie 

są w stanie podążać za tobą, to nie jest to twój problem, prawda? Eksperci w swojej dziedzinie, 

wolnomyśliciele mogli godzinami rozmawiać, dawać przykłady, a przede wszystkim rozmawiać 

bez notatek. Wiesz wszystko i jeśli ktoś ma pytanie do zadawania, jesteś tym, który jest w 

stanie pojąć ten temat. To, co wolnomyśliciel już zapomniał, wielu na widowni jeszcze się nie 

nauczyło. Dlatego: przygotowanie jest dla noobów, a nie dla profesjonalistów. Jeśli dobrze 

znasz swoją dziedzinę, nie ma nic przeciwko improwizacji. I nie zapominaj, że to, co nie jest dla 

ciebie interesujące, prawdopodobnie nie jest tak interesujące dla publiczności. 

Wolnomyśliciele mówią o tym, czym sami są zainteresowani. 

1.2 Czytelnicy 



Czytelnik jest znacznie dokładniejszy, ale nadal bardzo chaotyczny. Każda taka prezentacja 

staje się jeszcze zabawniejsza, jeśli czytelnik nie tylko zajmuje się notatkami - których 

potrzebuje - ale także czymś innym. Zrób dzień czytelnika, dając im mikrofon. Ponieważ 

prezenter musi skupić się na swojej koncepcji pisemnej, komputerze, ekranie, widowni i 

mikrofonie, takie prezentacje są nieco przypominające show kabaretowy. Tak więc, jeśli 

czytasz papier, może się zdarzyć, że stracisz linię. Nie panikuj, zacznij od początku, publiczność 

uwielbia akrobacje. Spraw, aby twoje czytanie stało się naprawdę monotonne i stanie się 

bardziej ekscytujące dla twoich słuchaczy. Zawsze pamiętaj, że nie jesteś aktorem, więc nie 

musisz się martwić o nacisk. Treści są królem, więc nie bądź niewolnikiem do umiejętności 

prezentacji. 

2 Technologia 

W wyniku postępu technologicznego, dziś prezentacje są przygotowywane i odbywają się 

wyłącznie za pomocą oprogramowania komputerowego. Nie ma znaczenia, czy prezenter 

używał Windowsa czy Apple'a, czy używali komputera, tabletu czy smartfona. Rodzaj 

oprogramowania nie jest tutaj ważny, ale to, co udało się stworzyć z programem, się liczy. Nie 

lubisz niespodzianek i zapisujesz prezentację na swoim urządzeniu lub medium. Z 

technologicznego punktu widzenia jesteś dobrze przygotowany. Na szczęście istnieje wiele 

sposobów, które mogą zakończyć się technicznym wybiciem. Na przykład projektor może nie 

być w stanie pokazać prezentacji, ponieważ rozdzielczość jest niewystarczająca lub wybrano 

niewłaściwy format. Ale jeśli jesteś jedną z osób, które po prostu zapisują wszystko na dysku 

flash, instalacja może naprawdę udaremnić Twoją prezentację - ponieważ kto powiedział, że 

komputer, którego chcesz użyć do pokazania swojej prezentacji, akceptuje obce pamięci flash? 

Niemal wiecznie zielony  kabel ratunkowy, który można ściągnąć, by zepsuć prezentację, 

można znaleźć w wtyczce projektora. Nie musi to być nawet MacBook z innym portem, który 

nie pasuje; wiele mniejszych notebooków używa mniejszych portów ze względów 

przestrzennych. Oczywiście istnieją adaptery do wszystkich przypadków, ale kto wie, czy masz 

je pod ręką w czasie prezentacji. Ponadto, jeśli zapomnisz swojej ładowarki w domu, cały 

problem stanie się o wiele większy i może znacznie skrócić prezentację. 

3 Ostatnia sekunda 

Komputery to nic innego jak gadżety, bez duszy i życia. Wielu użytkowników obwinia jednak 

własną, po prostu wadliwą operację na pozornie zwariowanym komputerze. Jeśli szef kuchni 

nie może przestrzegać przepisu, nie może winić za to naczyń kuchennych. Wprowadzanie 

zmian w prezentacji na kilka sekund przed rozpoczęciem pracy może się udać - ale jest szansa, 

że spowoduje to problem. Nie tylko możesz majstrować przy prezentacji, ale możesz też 

poprosić znajomych, znajomych lub kolegów o szybką zmianę. "Tylko ta jedna rzecz", to 

zazwyczaj ostatnie słowa przed katastrofą. 

4 Internet i łącza 

Również profesjonaliści często mają wiele pomysłów na swoje prezentacje, tworząc skróty z 

danymi zewnętrznymi, udostępniając linki do stron internetowych i integrując filmy wideo. 

Oczywiście wszystko to działa podczas prób i we własnym biurze. Ale co, jeśli trzymasz 

prezentację u klienta lub w hotelu, a ty nie masz dostępu do internetu ani danych 



zewnętrznych? Niektórzy ludzie nie chcą ryzykować niczego i korzystają z własnego internetu. 

Dzięki dzisiejszej szybkości połączenia nawet na urządzeniach mobilnych, możemy przejść do 

Internetu wszędzie, a więc również korzystać z danych z naszych własnych sieci. Na szczęście 

zawsze istnieje możliwość, że nie można połączyć się z własnym serwerem lub że zapora 

ogniowa odmawia dostępu. Kolejny interesujący problem dowodzi, że po prostu nie ma 

żadnego połączenia. 

5 Wyzwanie 

Podążyłeś za niektórymi wskazówkami, a teraz jest ona na miejscu: w momencie prezentacji. 

Niektóre wady po prostu nie mogą być zamaskowane, na przykład, gdy projektor po prostu 

nie będzie działał rozsądnie. Co najważniejsze, musisz zachować spokój i pokazać swoją 

publiczność, która to jest wina. Być może musisz wymyślić jakieś innowacyjne kłamstwo, ale 

profesjonaliści zawsze znajdą kogoś, na kogo można by obwinić. Kiedy walczysz z technologią 

bezpośrednio przed publicznością (oczekującą), skorzystaj z tej okazji, aby pokazać, jak wysoki 

jest twój próg stresu i jak chłodno radzisz sobie z takimi ślepymi zaułkami. 

6 Zawartość prezentacji 

Masz cel i to jest dostarczenie jak największej ilości informacji. Jeśli przygotujesz dużo slajdów, 

będziesz także w stanie dużo pokazać. 

6.1 Twoja własna lub cudza prezentacja 

Prezentowanie prezentacji, której sam nie przygotowałeś, jest zawsze niezwykle ekscytujące - 

zwłaszcza jeśli przed chwilą nastąpiły jakieś zmiany. To tak jak bycie kapitanem statku, który 

właśnie wypłynął na morze, ale bez znajomości miejsca przeznaczenia, trasy lub czegokolwiek 

innego - i ze swoją załogą oczekującą instrukcji. Niektóre prezentacje wyglądają dokładnie tak: 

kapitan nawet nie wydaje się wiedzieć, czy to statek, czy samolot, który manewruje. 

6.2 Sztuczki 

Istnieją prezentacje, w których zawartość staje się całkowicie pomijalna, ale wszyscy 

zastanawiają się, jaki efekt zastosować na następny slajd. Możliwości są nieograniczone, a dla 

sprawców jeszcze bardziej ekscytujące, dostawcy zestawów prezentacyjnych oferują także 

efekty dźwiękowe, filmy wideo, a także rozwijającą się i skaczącą grafikę. Jako autor 

prezentacji masz do dyspozycji bezdenne źródło, aby podkreślić swoje umiejętności 

techniczne. Użyj tej przewagi i pozwól, aby całe akapity przeskakiwały do góry nogami po 

ekranie. Kiedy nadejdzie czas na następny slajd, pozwólcie im obrócić się poza pole widzenia 

w towarzystwie oklasków 

7 Język 

Podczas prezentacji zazwyczaj mówisz również. W rzeczywistości powinno być odwrotnie, tzn. 

używać grafiki aby wzmocnić twoje słowa. Język to potężny sposób na przekształcenie każdej 

prezentacji w prawdziwą przygodę. 

7.1 Tempo 



Znalezienie właściwego tempa jest bardzo ważne. Jeśli przeoczyłeś godzinę i zostało ci tylko 5 

minut na ostatnie 10 slajdów, to musisz po prostu rozmawiać szybciej. Oczekuj, że twoi 

odbiorcy będą słuchać tak szybko, jak mówisz - wszystko będzie dobrze. 

7.2 Zrozumiały 

Jeśli chodzi o zrozumiałość, istnieją dwie ścieżki, którymi można się posłużyć w swoim sposobie 

prezentacji. Z jednej strony można użyć wielu pożyczek i terminów technicznych. To okazuje 

się jeszcze bardziej skuteczne, jeśli wiesz, że twoja publiczność nie jest dokładnie 

doświadczona w języku, którego używasz. Z drugiej strony równie dobrze możesz mówić 

niezrozumiale. Po prostu przycinasz części słów i mruczysz w brodę i możesz polegać na tym, 

że publiczność nie jest w stanie podążać za tobą. Mulling sprawił, że Hans Moser stał się sławny 

- kiedyś może pokażesz mu filmik jako wprowadzenie do następnej prezentacji. 

7.3 Wielkość 

Duży pokój, wielu ludzi, niski głos - i wkrótce wszyscy będą dobrze spać. Jeśli jednak prezenter 

ma bardzo głośny organ mowy, prezentacja może również zostać podjęta w niewłaściwy 

sposób jest jak mówienie. 

8 Język ciała 

Będąc prezenterem, jesteś w stanie pokazać widzom, co o nich myślisz - za pomocą gestów. Z 

góry możesz wyjść z każdego na swoim miejscu i postawić siebie, wiedzącego, niezależnie od 

twoich słuchaczy. Zawsze pamiętaj, że zasadniczo każda pozycja i ruch twojego ciała jest w 

stanie przekazać dokładną wiadomość. Jeśli zasadzisz się na mężach stanu przed publicznością, 

jednym palcem wskazującym na sufit i drugą ręką w kieszeni, wtedy wizualnie podkreślasz, jak 

ważna jest twoja mowa. Możesz na tym także budować, majsterkując kluczami w kieszeni. 

9 Stymulacja i Podrygiwanie 

Podczas prezentacji możesz wybierać między zwiększaniem lub zmniejszaniem częstotliwości 

przed publicznością, a prostym pukaniem. Jeden krok w kierunku twoich słuchaczy, jeden krok 

w tył, jeden w prawo, jeden w lewo. To zajmuje tylko kilka kroków, aby oczarować publiczność 

i wywołać niepokój w pokoju. Oczywiście, możesz również udoskonalić swoją prezentację, 

siedząc przed komputerem i przechodząc od czasu do czasu, przeskakując od czasu do czasu, 

aby wskazać coś lub po prostu stukając stopami. Stymulacja i pysznienie również mogą być 

cudownie połączone. Zmieniaj swoją głośność, jednocześnie chodząc lub mrużąc oczy. To 

może być tylko wygrana dla prezentacji. Chodzenie w górę i w dół może przypominać tygrysa 

w klatce, więc możesz wydłużyć trasy, a także przejść się przez rzędy widowni. W takich 

przypadkach upewnij się, że masz pilota do komputera, aby można było obrócić slajdy z 

dowolnego miejsca w pokoju. Chodzenie podczas prezentacji daje możliwość refleksji nad 

własnymi myślami i myślenia o tym, co chcesz powiedzieć dalej. Stymulacja i pukanie jest 

bardzo powszechne wśród wolnomyślicieli. Czytelnicy są raczej statyczni, ponieważ czytanie i 

chodzenie jednocześnie mogą prowadzić do poważnych problemów. 

10 Kierunek spojrzenia 



Trzymasz już prezentację, więc naprawdę nie musisz patrzeć na swoich odbiorców. Czytelnik 

ma tu oczywistą przewagę, ponieważ nikt nie oczekuje od niego czytania i jednoczesnego 

spojrzenia na swoich słuchaczy. Wszyscy inni prezenterzy mogą chcieć wybrać spojrzenie na 

"ludzi" lub po prostu na dobrą, starą wizję tunelu - ale nigdy nie patrzą prosto na publiczność. 

Inne evergreeny obejmują sprawdzanie paznokci lub telefonu, ponieważ możesz otrzymać 

wiadomość tekstową. Kolejną gratką dla wszystkich zainteresowanych jest prezentacja, w 

której koncentrujesz się całkowicie na komputerze. Skoncentruj się na ekranie i klawiaturze - 

jeśli nie zapomnisz o rozmowie w tym samym czasie, wszyscy pokochają to. Last but not least: 

duży ekran. W końcu to wszyscy powinni patrzeć. Będąc prezenterem, możesz po prostu 

przejść do ekranu i pokazać to, co chcesz pokazać. Najbardziej imponujące jest to, że kiedy 

wskazujesz coś na ekranie, rzucasz na nie cień i ani ty, ani twoi odbiorcy nie możecie zobaczyć, 

co wskazujesz. 

11 Porównanie 

Prezentacja to doskonała okazja do porównań. Dlaczego nie mówić o swoich doświadczeniach 

z konkurencją. Bez względu na to, czy weźmiesz firmę, produkt, czy nawet usługę do 

porównania, sprawisz, że twoja prezentacja będzie bardziej uchwytna. Jeśli jednak nie ma 

konkurenta, możesz o tym mówić, a następnie po prostu porównywać różne działy ze sobą. W 

zależności od tego, jaki jest twój cel, zarówno osoby obecne, jak i te nieobecne są "dobrzy" lub 

"źli". 

12 Szemranie 

Mała opowieść lub zabawna anegdota - bardzo popularna w wielu prezentacjach. Zwykle są 

one popularne tylko wśród prezenterów. Chciałbym tu przekazać kilka cennych wskazówek, 

które pomogą ci pozostać w grupie odbiorców głowa nawet długo po prezentacji. 

12.1 Historia 

Przedstawiasz i nagle historia napełnia cię. Zamierzając poluzować prezentację, po prostu 

śmiało opowiadaj historię, nie zastanawiając się, czy ma ona coś wspólnego z tematem. 

Zgodnie z mottem "Zmiana jest dobra", wzbogacasz swoją rozmowę. 

12.2 Żart 

Żart zawsze rozluźnia sytuację, zwłaszcza jeśli przeciąga konkurencję przez brud lub zawiera 

nawet seksistowską uwagę. Oczywiście istnieje również możliwość żartowania na temat 

obecnych osób, a nawet lepiej, jeśli prezentujesz kilka grup, możesz tattle bezpośrednio o 

poprzedniej grupie, wydziale lub tylko jednym współpracowniku. To zawsze uderza i tworzy 

przyjemną atmosferę. 

12.3 Polityka, religia i futbol 

Trzy tematy, które nigdy nie zawiodą, przekształcając prezentację w niezapomniane 

widowisko. Jeśli wezwany zostanie jeden z tych tematów, zdecydowanie musisz wyrazić swoją 

opinię i wyjaśnić szczegółowo, dlaczego każda inna opinia może być tylko błędna. Przynajmniej 

udało ci się teraz oczyścić prezentację o jakimkolwiek znaczeniu. 



12.4 Pytania 

Prezentacja się skończyła i możesz zadać kilka pytań. Nie ma znaczenia, czy odpowiesz na te 

pytania. Wystarczy pokazać, że chcesz słuchać tego, czego ludzie chcą wiedzieć. Byłoby to 

również bardzo popularne, aby zadawać pytania publiczności. W ten sposób możesz 

sprawdzić, czy w ogóle ich słuchali. 

12.5 Obietnice 

Obiecuj swoim odbiorcom dalsze materiały. Podaj im swój adres e-mail, odnieś się do stron 

internetowych. Pamiętaj jednak, aby nigdy nie odpowiadać na e-maile, które możesz 

otrzymać. Nawet lepiej, upewnij się, że adres e-mail jest nieprawidłowy. 

Konkluzja 

Każdego dnia rozpoczyna się wiele tysięcy prezentacji i wykładów. Złośliwe plotki mówią, że 

wiele z tych błysków umysłu jest w rzeczywistości pomijalnych, ale nie zamierzałem 

koncentrować się na sensowności prezentacji. Treść może być materiałem na trzynastą 

wskazówkę, jak zepsuć prezentację. W swojej dotychczasowej karierze odbyłem niezliczoną 

ilość prezentacji i byłem wystawiony na tak wielu. Raz lub dwa razy ktoś był na tyle miły, że 

dał mi kilka wskazówek i wskazówek. Zawsze jednak powstrzymywałem się od udzielania 

porad. Zachęcanie ludzi do zmiany czegoś w swoich prezentacjach, mówiąc "zawsze można 

było polepszyć", może być źle zrozumiane. Ten tekst oferuje bezprecedensową okazję do 

uzyskania porady, w jaki sposób przekształcić dowolną prezentację w zwykłą katastrofę. 

Prawdopodobnie przypominasz sobie jednego lub dwóch kolegów podczas czytania tych 

stron. Czytanie właściwości i cech innych prezenterów może być zabawne. Łapanie się przy 

użyciu jednej z technik wymienionych w niniejszym dokumencie powinno być prowokujące do 

myślenia. 

 


