
Unikanie śmierci przez PowerPoint. Ponownie wymyśl slajdy i dodaj mocy prezentacji 

Wprowadzenie : wiek  POWERPOINTA 

Wyjaśnię: nie jest to kompleksowy przegląd tego, jak zrobić dobrą prezentację. Jest to raczej przegląd 

sposobu robienia dwóch rzeczy podczas prezentacji, tak jak wiele osób obecnie, za pomocą slajdów 

PowerPoint. Najpierw pokazuje, jak uniknąć typowych, szczerze mówiąc, zbyt częstych błędów, które 

w najlepszym wypadku osłabiają Twoją skuteczność, aw najgorszym dają frazę, która weszła w ten 

język - „śmierć przez PowerPoint”. Po drugie, określa, jak sprawić, by PowerPoint dodawał mocy i 

wpływał na twoje prezentacje oraz pozwalał tworzyć przyszłe z pewnością, że będą skuteczne. Pozwól 

mi jeszcze raz wyjaśnić. Długo i ciężko zastanawiałem się nad tym tematem w tym formacie, ponieważ 

ten neguje stosowanie skomplikowanej grafiki i na pewno nie pozwala na odtwarzanie rzeczywistych 

slajdów. Uznałem jednak, że lekcje tutaj są na tyle ważne i przydatne, że warto, i jeśli chcesz mieć pełny 

przegląd całego procesu prezentacji, a konkretnie korzystania ze slajdów. Sytuacja Komunikacja może 

być trudna, a formalna prezentacja może być traumatycznym doświadczeniem, ale pomoc jest z 

pewnością pod ręką w postaci wszechobecnego obecnie programu Microsoft PowerPoint (nazwa, 

którą powinniśmy uznać za znak towarowy Microsoft): prezenterzy robią tylko niektóre slajdy i 

wszystko dobrze. 

Albo to jest? 

Wszyscy znamy uczucie uczestnictwa w pozbawionej blasku, ponurej i formalnej prezentacji, w której 

większość tego, co się dzieje, to gęste kawałki tekstu odczytywane dosłownie z ekranu. Jest to zbyt 

nudne i nic dziwnego, że wyrażenie „śmierć przez PowerPoint” weszło w ten język. Ale nie musi tak 

być. Przy odrobinie czasu i wysiłku możesz zwiększyć moc swoich prezentacji i zrobić to po prostu. W 

tym prostym, praktycznym przewodniku dokonano przeglądu roli slajdów w kontekście tego, co 

sprawia, że komunikacja jest dobra, a co czyni prezentacje profesjonalnymi. Ostatecznie chcesz używać 

slajdów w sposób, który: 

• Dopasuj się do wiadomości i poprzyj ją 

• Dodaj moc do swojego stylu prezentacji 

• Ulepsz swoją prezentację za pomocą elementu wizualnego w taki sposób, aby wyjaśnienie było 

łatwiejsze i jaśniejsze 

• Bądź bardziej zrozumiały, spraw, aby Twoja wiadomość była niezapomniana i pomóż jej zachować. 

Ogólnie rzecz biorąc, musisz zadbać o to, aby prezentacje slajdów były profesjonalne: aby wzbudzały 

zainteresowanie, były jasne, zrozumiałe i zapadały w pamięć, a także zapewniały odpowiednią 

różnorodność i tempo w sposób umożliwiający osiągnięcie zamierzonych celów. Musisz przygotować i 

używać slajdów, aby wzmocnić to, co robisz, i zagwarantować, że żadna grupa, do której się zwrócisz, 

nie padnie ofiarą „Śmierci przez PowerPoint!” 

Tekst 

Ten tekst ma na celu pomóc Ci zmaksymalizować skuteczność prezentacji. Koncentruje się na 

najlepszym wykorzystaniu pomocy wizualnych wykorzystywanych w prezentacjach (przede wszystkim 

prezentacji biznesowych), a zwłaszcza na wykorzystaniu slajdów Microsoft PowerPoint, które stanowią 

obecnie tak dużą część prezentacji. Nie jest to techniczny komputerowy przewodnik po fizycznym 

korzystaniu z programu PowerPoint, a raczej przewodnik po tworzeniu i wdrażaniu odpowiedniego 

rodzaju slajdów. W szczególności oferuje porady i pomysły realistyczne dla zapracowanego dyrektora 

lub kierownika. Mimo że w programie PowerPoint możliwe są bardzo wyrafinowane rzeczy, o których 



będzie mowa w dalszej części, wszystko tutaj sugerowane można łatwo i szybko wdrożyć bez kosztów 

skomplikowanego projektu graficznego. W pewnym stopniu zakłada, że czytelnicy rozumieją ogólne 

zasady dostarczania dobrej prezentacji, która jest jasna, informuje i robi to w interesujący, być może 

niezapomniany sposób. Kluczowe punkty, często odnoszące się do typowych usterek, zostały 

podsumowane pod powtarzającym się nagłówkiem UWAGI. 

Wykonywanie prezentacji jest zawsze odsłoniętą pozycją. Jednak jest to również okazja i zawsze należy 

ją traktować jako taką. Warto to zrobić dobrze. Musisz pracować nad tym, aby było to dobre i korzystać 

z każdego podejścia, które ci w tym pomoże; jak najlepsze wykorzystanie pomocy wizualnych jest w 

dużej mierze tego częścią i może pomóc w maksymalizacji skuteczności. 

Wspólny koszmar 

Prezentacje mają znaczenie. Może się na nich wiele zawiesić i rzadko, jeśli ktoś nie działa, dostajesz 

drugą szansę. Słaba prezentacja może zepsuć plan, propozycję, reputację… a nawet karierę. Ale 

zrobienie dobrego nie jest łatwe, ponieważ cytat Sir George Jessel wyjaśnia: Ludzki mózg jest cudowną 

rzeczą. Zaczyna działać od momentu narodzin i nigdy nie przestaje, dopóki nie wstaniesz, aby 

przemawiać publicznie. Jeśli zbyt łatwo się z tym utożsamiasz, twoje obawy i doświadczenie pogorszą 

się tylko wtedy, gdy zrobisz prezentację bez zrozumienia, co sprawia, że działa, bez odpowiedniego 

przygotowania lub opierając się wyłącznie na irracjonalnej wierze, że możesz ją podnieść. Jednak 

zrobienie dobrego można zrobić. Każdy może prezentować się w sposób akceptowalny i fachowy, a 

wiele osób uważa, że jest to coś, w czym może się wyróżniać, jeśli podejdzie do tego we właściwy 

sposób i będzie nad tym pracować. 

Koszmar prezentera 

Ale wstańcie zupełnie nieprzygotowani i, o Boże, sprawy mogą się nie udać. Zastanów się: ludzie się 

potykają, wahają się i pocą. Zaczynają co drugie zdanie zbędnym słowem „Zasadniczo”. Prosząc o 

komentarz do jakiegoś projektu, mówią „Um, eee… w tej chwili robimy znaczne postępy w zakresie 

niezbędnych wstępnych prac administracyjnych przed ustanowieniem pierwszego pierwsza faza pracy 

”, kiedy oznaczają„ Staramy się zacząć wkrótce ”. Właśnie wtedy, gdy powinni imponować publiczności 

swoją wiedzą i pewnością siebie oraz zainteresować ich tym, co mają do powiedzenia, denerwują ich 

lub dezorientują. Dokładnie to, co zostało powiedziane i jak jest powiedziane, ma znaczenie, w rzeczy 

samej, jak już powiedziano, może być wiele. Jak mawiał Bob Hope o swoich wczesnych występach: 

„Jeśli publiczność cię polubiła, nie oklaskiwała, pozwalała ci żyć”. W najgorszym przypadku ludzie 

trwają zbyt długo, ich wyjaśnienia nic nie wyjaśniają, a dokąd idą, jest całkowicie niejasne. Niektórzy 

wiercą się bez końca, inni wciąż trzymają zapasy, chwytając się za stół lub pulpit przed nimi, aż kostki 

stają się białe, a strach unosi się jak mgła. Jeszcze inni często wybierają dziury w widowni lub w nosie. 

Jeśli używają slajdów, można je odczytać tylko z tyłu pokoju za pomocą teleskopu, co pogarsza się, gdy 

pytają jasno: „Czy widzisz w porządku z tyłu?”, Mimo że niewiele mogą z tym zrobić. jeśli odpowiedź 

brzmi „nie”, a w każdym razie nie powinni pytać, powinni wiedzieć, że ich slajdy są czytelne. Ledwie 

zatrzymują się, by złapać oddech, gdy pędzą od jednego słowa do następnego, wiele z nich jest 

niewłaściwie dobranych, a wiele więcej za długich. Rzeczywiście, jedynym długim słowem, o którym 

niektórzy mówcy wydają się nieświadomi, jest próba. Oczywiście, nieliczni szczęśliwi uważają, że 

przemówienie lub prezentacja to druga natura. Wiedzą, że mogą to unieść. Są przekonani, że znają 

swoje rzeczy i jak je odłożyć. Pierwszą zasadą dla nieodpowiednio zbyt pewnej siebie jest oczywiście 

założenie, że publiczność jest tak gruba, jak wyglądają i będą, pod warunkiem, że trafiony zostanie 

odpowiedni poziom nieprzeniknionego gobbledegook, natychmiast dochodzi do wniosku, że są w 

obecności mistrza. Skrzydlowanie oznacza, że jeśli chcą, aby ludzie rozumieli nawet sedno tego, co 

zostało powiedziane, należy zachować ostrożność. Mówią więc v-e-r-y s-l-o-w-l-y; używaj prostych 



słów i ogólnie postępuj na podstawie tego, że publiczność ma rozum opóźnionego małolata. Wypisują 

skomplikowane fragmenty DUŻYMI LITERAMI , mówiąc głośniej. Chociaż zawsze starają się nie być 

protekcjonalne, bo to zdenerwuje ludzi (wiesz, co oznacza protekcjonalność, prawda?). Dla tego 

rodzaju głośników rozkoszowanie się jest czymś wyjątkowym. Potrzebują tylko krótkiego 

przedstawienia i są daleko, szybko uciekają obok pierwszego slajdu, nie zauważając, że jest to numer 

dwunasty, monety w kieszeni spodni grzechotają przy 90 decybelach, a publiczność wisi na każdym 

powtarzalnym manierze, mrucząc do siebie „Jeśli podrapie się w tyłek, gdy znów stanął na jednej 

nodze, wychodzę”. Sprawia, że mniejsi śmiertelnicy czują się zbyt smutno nieadekwatni - nawet sławni: 

to Mark Twain powiedział podobno: „Zwykle zajmuje mi to trzy tygodnie, aby przygotować dobre 

zaimprowizowane przemówienie”. Biedny człowiek; właśnie był także dobrym pisarzem. Ale nawet 

mówcy przekonani o swoich umiejętnościach, bez względu na to, jak błędnie utrzymują ten pogląd, nie 

powinni marnować wszystkich możliwości dla siebie tylko dlatego, że są zabawni. Powinny dawać 

innym szansę. Następnym razem, gdy ktoś zapyta: „Czy zrobisz prezentację?”, Może przekazać zadanie 

osobie, która przejawia najmniej entuzjazmu (może tobie?). Pomogą im to, jak myślą; i mogą czuć, że 

nie ma nic lepszego niż spowodowanie strachu przed przyjacielem lub kolegą, aby poczuć się lepszym. 

Stawianie kogoś przed ważną publicznością, wiedząc, że wolałby raczej obgryźć własne palce niż 

siedzieć i słuchać kogoś, kto nie potrafi wyjaśnić najprostszego punktu, przypomina raczej wepchnięcie 

go do jaskini lwa. Bez zrozumienia, jak to zrobić we właściwy sposób, będą mieli poważne i głębokie 

kłopoty. Żadna publiczność nie spodoba się mówcy, który jest źle przygotowany i który ćwiczy po 

prezentacji, która jest nużąca, zagmatwana i źle dostarczona. I nie zrobią tego, jeśli mówca jest słaby, 

bezmyślnie wierząc, że może go uskrzydlić. Co więcej, żaden słaby mówca prawdopodobnie nie 

zdobędzie magicznie 

wymagane umiejętności natychmiast w ciągu kilku sekund między wprowadzeniem a wstaniem, aby 

mówić i klikać myszą. Tak więc, jeśli w rzeczywistości nie jesteście naturalni, a niewielu jest, musicie się 

nad tym zastanowić, zanim wstaniecie; kiedy już znajdziesz się w jaskini lwa, jest trochę za późno, aby 

odkryć, że zbawienie nie jest gwarantowane przez powiedzenie „Nice pussycat”. Wybacz scenariusz 

koszmaru. Ale poczekaj chwilę. Być może zbawienie jest na wyciągnięcie ręki. Tam 

jest coś, co zmienia niepewność związaną z prezentacją w spacer po parku. Po prostu zrób kilka 

prezentacji PowerPoint - a na pewno wszystko będzie dobrze? Może. Większość chętnie 

zaakceptowałaby pomoce wizualne: 

• Ułatw zrozumienie 

• Oszczędzaj czas, na przykład zmniejszając potrzebę długich wyjaśnień 

• Poprawa retencji (zachowujemy więcej tego, co wymaga więcej niż jednego zmysłu) 

• Twórz różnorodność (nie tylko rozmowę), a tym samym zmieniaj tempo - co z kolei zwiększa uwagę 

• Działaj jako drogowskazy wskazujące, jaki punkt został osiągnięty w strukturze prezentacji. 

Mogą również pomóc mówcy w zorganizowaniu się i śledzeniu oraz łączeniu się z materiałami 

rozdawanymi uczestnikom po określonych rodzajach prezentacji. Ale używanie ich i używanie ich 

dobrze to dwie różne rzeczy. 

Koszmar publiczności 

Wyobrażać sobie: 



Prezenter, którego należy wysłuchać, stoi z przodu pokoju, otoczony sprzętem i świecącym za nim 

ekranem. Publiczność jest oczarowana. Fascynuje je małe logo firmy w rogu ekranu. Za każdym razem, 

gdy prezenter kliknie myszką komputerową i wysyła kolejny żółty pocisk kursujący na ekran od lewej 

sceny, ich uwaga gwałtownie wzrasta. Jeden slajd zastępuje inny, a drugi zastępuje ten, a potem 

kolejny w kuli punktów kul ... ale masz pomysł. Dość. Zbyt często wszyscy są obojętni, ale prezenter, 

którego należy wysłuchać, uważa, że jest porywający; z pewnością spędzają większość czasu 

spoglądając przez ramię na ekran, a nie na widownię. Na niektórych slajdach jest tyle tekstu, że są jak 

strony z książki. A nieodpowiednio mały krój pogrubia efekt i obciąża umysły publiczności. Tak więc 

prezenter chce to poprawić, czytając od nich dosłownie, wolniej niż publiczność i tonem, który 

prowadzi do podejrzeń, że widzą je po raz pierwszy. Przypomina biurokratyczny taniec deszczu: mantrę 

i 

format jest niewolniczo, wręcz bezmyślnie, przestrzegany - ale ostatecznie nikt nie jest naprawdę 

zadowolony. Każda okazja, która mogła istnieć, jest w najlepszym razie osłabiona, w najgorszym 

przypadku utracona. Zarówno prezenter, jak i publiczność ponieśli „śmierć przez PowerPoint”. 

Przesadzam; ale może nie pod względem niektórych prezentacji. Zasadniczym elementem tego jest to, 

że prezenter mówi: 

• Spójrz na ten punktor 

• I na tym 

• Teraz - oto kolejny 

• Jeszcze jeden cel 

• Kolejny zrobi to ponownie 

• A teraz jeszcze tylko jeden 

Staje się nieustępliwy, tym bardziej, gdy nie są tylko słowem lub dwoma, ale długimi zdaniami: 

• Spójrz na ten interesujący punkt, który właśnie pojawia się teraz na ekranie, aby zilustrować to, co 

mówię, lub raczej powielić to, co mówię, ponieważ to, co robię, to czytanie wam, gdy… 

Czasami takie zdania wypełniają cały ekran. Malutkim typem. Wystarczy: gdyby tylko dobre 

prezentacje biznesowe były tak łatwe, tak mechanistyczne: umieść jeden slajd i przeczytaj jego tekst 

na głos - powtórz, a sukces nastąpi automatycznie. 

Ale nie są. 

Duża liczba braków połysku, nieprzyzwoite slajdy nie są dobrą prezentacją. Z pewnością nie stanowią 

one wyróżniającego się i niezapomnianego. Ale może, szczerze mówiąc, ten karykatura prezentera 

powyżej tak naprawdę nie wierzy, że tak. Slajdy tam są - bądźmy szczerzy - ponieważ w ten sposób 

przygotowywane są prezentacje. Wszechobecna norma jest przestrzegana w dużej mierze bezmyślnie, 

a wyniki nie błyszczą (w najgorszym wypadku zasłużona jest fraza „śmierć przez PowerPoint”). 

Rzeczywiście mogą nie wyjaśnić, poinformować, a na pewno przekonać. 

Musi być lepszy sposób. Rzeczywiście wiele można zrobić, aby prezentacja nie była nijaka i pozbawiona 

blasku. Poniższe podejścia i pomysły można wykorzystać lub dostosować, aby ożywić to, co robisz, i 

zmaksymalizować jego skuteczność. 

Trochę dostrajania 



Z tego, co zostało powiedziane do tej pory, wyciągnijmy teraz dwa bezpośrednie wnioski. Po pierwsze, 

cokolwiek zostanie umieszczone na slajdzie, przynajmniej na chwilę przyciągnie uwagę ludzi. Grupa 

musi mieć możliwość przyjmowania rzeczy bez rozpraszania się koniecznością patrzenia i słuchania w 

tym samym czasie. Jak powiedział aktor Ralph Richardson: Najcenniejsze w mowie są pauzy. To dobra 

uwaga. 

UWAGA: za każdym razem, gdy wyświetlany jest slajd, prezenter powinien zatrzymać się - przestać 

mówić - podczas gdy uwaga widowni jest na ekranie i pozwolić na natychmiastowe zainteresowanie. 

Taka przerwa może trwać tylko kilka sekund lub może być dłuższa i poprzedzona komentarzem. Gdy 

zobaczysz następny slajd, spójrz szczególnie na… ale zawsze powinno to nastąpić. Po drugie, pamiętaj, 

że slajdy nie są esejami ani raportami; są w gruncie rzeczy krótkie - przynajmniej na początku można je 

dodawać i rosnąć, gdy ludzie patrzą, ale do tego dojdziemy. 

UWAGA: slajdy powinny być jasne, proste, a wszelkie słowa na nich ograniczone do minimum. 

Gdyby ta myśl została umieszczona na slajdzie, mogłaby powiedzieć: 

Słowa na slajdach powinny być ograniczone do jak najmniejszej liczby, a Twój styl pisania musi to 

zapewnić. 

Pisząc ściśle, jak się to nazywa, możemy zmniejszyć to, aby powiedzieć: 

Używaj jak najmniej słów i pisz tylko niezbędne informacje 

Ale może slajd musi tylko powiedzieć: 

• Pisz mocno 

• Użyj kilku słów 

Być może moglibyśmy stracić „Użyj” lub uczynić z tego jedną linijkę - „Pisanie napięte = 

minimalizowanie słów i maksymalizowanie wpływu” lub zadowolenie się samym pisaniem napiętym. 

Dodanie czegoś wizualnego (być może przy użyciu bloku tekstu w tle z archetypowym czerwonym 

piórem przez to możliwe) pomoże. Oczywiście nie ma jedynego właściwego sposobu na napisanie 

czegokolwiek, ale zasada ograniczania słów na slajdach ma podstawowe znaczenie dla ich działania. 

Uwaga: uważaj na pisownię i język. Na przykład zdanie to zawiera błąd, który nie jest tak ważny, 

przynajmniej pod względem zrozumienia, ale błędy są często czytane przez odbiorców jako dowód 

nieprofesjonalnego podejścia. Zauważyłeś błąd? Słowo „jego” powinno być „to”. Może drobna rzecz, 

chociaż nieprawidłowe użycie apostrofów jest czymś, co zauważy każdy, kto jest zainteresowany 

językiem. Ale nie jest mały na ekranie. Każdy twój błąd jest tam, może dwie stopy średnicy. 

UWAGA: Ostrzegaj i bądź ostrożny: sprawdzaj pisownię slajdów i / lub poproś kogoś innego, aby na nie 

spojrzał. Błędy traktuje się jako brak troski i profesjonalizmu; mają znaczenie (zwłaszcza jeśli 

prezentacja jest skierowana do klientów). 

Pilot automatyczny 

Może przesadziłem, tak jak to wcześniej opisywałem; może nie. Faktem jest, że dla wielu prezenterów, 

dobrych i niezbyt dobrych, automatyczną odpowiedzią na stwierdzenie, że mają prezentację do 

wykonania, jest zwrócenie się do komputera, kliknięcie PowerPoint i rozpoczęcie tworzenia niektórych 

slajdów. Daje to początek tak zwanemu przygotowaniu do automatycznej pilotażowej szkoły 

prezentacji. Powoduje to stopień braku świadomego myślenia, a koleina, w które może cię wpędzić, są 

potencjalnie głębokie. 



UWAGA: prezentacji nie można przygotować bez namysłu (i, jak zobaczymy, obejmuje to także 

myślenie o pomocy wizualnej) 

Tak więc, chociaż odbiorcy mogą znosić tego rodzaju rzeczy, a porównanie z normą ich doświadczenia 

może nawet nie być takie złe, często wszyscy są świadomi, że czegoś brakuje. 

Czas na zmianę 

Takie podejście formalne, które wyklucza rzeczywiste, indywidualne rozważanie tego, co najlepsze, jest 

tak powszechne i tak źle przemyślane przez osoby przyjmujące takie prezentacje, że stało się 

przedmiotem komentarzy akademickich i dziennikarskich. I to właśnie slajdy spotkały się z największą 

krytyką. Jeden fascynujący przykład dotyczy katastrofy promu kosmicznego Columbia. W prezentacji 

slajdów kluczowa informacja o sekcji pianki, która odłączyła i okaleczyła statek, została zakopana 

małymi literami kilka warstw w dół na zajętej liście PowerPoint. Chociaż niebezpieczeństwo zostało 

rzeczywiście oznaczone, ostrzeżenie nie zostało zauważone. W Wielkiej Brytanii artykuł Johna 

Naughtona w poważnej gazecie „The Guardian” poruszył ten sam problem i dodał swój własny rozpacz: 

„Korupcja władzy”. PowerPoint zaciemnia się. Następnym razem, gdy będziesz musiał przeprowadzić 

prezentację, zostaw ją w domu. 

Powody, dla których taki komentarz jest publikowany, są oczywiste: dominujący styl prezentacji 

opartych na programie PowerPoint, podczas gdy są one czymś, czego odbiorcy oczekują i tolerują, zbyt 

często nie spełniają ich tak, jak powinni. Dobry, stylowy prezenter z obecnością i rozmachem może być 

w stanie nadrobić to - ale tylko częściowo. Wyobraź sobie prezentację opisaną prostym wykresem 

kołowym: podziel ją mentalnie na dwie części - jedną część dla wkładu, który wnosisz, drugą część za 

pomocą pomocy wizualnych. 

Kiedy robisz prezentację, gdzie stawiasz linię? Jak duży wpływ pochodzi od ciebie i co mówisz i jak to 

mówisz (i działasz), a ile z tego, co pokazujesz? Z pewnością rola prezentera powinna dominować. 

Pomoce wizualne mogą wywierać znaczącą część wpływu, ale nie wykonują - i nigdy nie mogą - całej 

pracy. Co więcej, jak jest to bardzo widoczne w niektórych prezentacjach PowerPoint, slajdy mogą zająć 

więcej czasu, zajmując dużo czasu, a jednocześnie nie udoskonalając tego, co zostało powiedziane. W 

najgorszym przypadku mogą osłabić skuteczność głośnika i odwrócić uwagę od przesłania, które 

zamierzają przekazać. Jeśli prezentację jako całość można wizualizować w ten sposób, zastanów się, co 

się stanie, jeśli powiększysz segment reprezentujący pomoce wizualne. Wyobraź sobie dwa kolejne 

wykresy kołowe, tym razem pokazujące tę część prezentacji, która pojawia się za pomocą pomocy 

wizualnych. Podziel je na dwa segmenty: po pierwsze, jaka część slajdów ma element wizualny i na co 

składają się same słowa? Po drugie, jaka część tego, co jest na slajdach, zostanie dokładnie 

zduplikowana przez to, co powiesz. Ten ostatni może zawierać rzeczy, które przeczytasz lub zbliżysz się 

do pełnego renderowania. Widziałem prezentacje, w których 80 procent (częściej) wszystkiego, co 

zostało powiedziane, przeczytano bezpośrednio ze slajdów. W takich okolicznościach publiczności 

można wybaczyć zastanawianie się, po co jest prezenter? 

UWAGA: slajdy powinny wspierać prezentację, a nie prowadzić ją. 

Slajdy mają wiele rzeczy do zrobienia, mogą: 

• Zapewnij element powtarzalności (klucz do nauki i retencji) 

• Popraw punkt, dodając wyjaśnienie i nacisk 

• Wizualizuj coś (dosłownie malując obraz) 

• Pomoc w zatrzymaniu wiadomości 



• Pomóż dodać strukturę i śledź rozwijający się, a być może złożony komunikat 

• Zmień tempo 

• Koncentracja i bezpośrednia uwaga odbiorców 

• Czasami dodają humoru 

Jeden slajd może to zrobić. Seria slajdów może to wszystko zrobić. Z drugiej strony nie powinni 

rozpraszać. Są chwile, kiedy to, co mówi prezenter, jest najważniejsze, a publiczność powinna skupić 

się na nich i tylko na nich. Wynika stąd, że nawet jeśli slajdy są ważną częścią prezentacji, nie powinny 

dominować ani nawet być widoczne przez cały czas. Ale jak często włączasz projektor na początku 

prezentacji i po prostu zostawiasz go, ze slajdem na ekranie, aż do końca? Bądź szczery. Zastanów się 

też, jak daleko zaszedłeś poza slajd, pod względem tematów i rozmów, zanim przejdziesz do drugiego 

i wyświetlisz to na ekranie. Często zdarza się, że ludzie rozmawiają przez dziesięć minut lub dłużej, a 

slajd na ekranie za nimi przestaje mieć związek z tym, co mówi się po kilku pierwszych chwilach po jego 

pojawieniu się. To prowadzi nas do ważnej zasady. 

UWAGA: pozwól, aby slajd był widoczny tylko wtedy, gdy jest odpowiedni i pasuje do tego, co jest 

powiedziane. Nie pozwól, aby slajdy były wyświetlane przez cały czas trwania prezentacji. 

Jak Ty to robisz? To proste (jednak z grupami, które spotykam na szkoleniach, jestem zdumiony, ile 

osób tego nie wie). Naciskasz klawisz B na komputerze. B = puste. Ekran gaśnie i powróci do dokładnie 

tego samego miejsca w prezentacji po ponownym naciśnięciu tego samego klawisza. Samo dokonanie 

tej zmiany, zamiast ciągłego slajdu, poprawi wiele prezentacji i pozwoli tym elementom tego, co musisz 

powiedzieć, zabłysnąć i uzyskać maksymalny efekt. Spróbuj; zobaczysz, jak porusza uwagę 

publiczności. Włącz i oczy i uwaga, przejdź do ekranu. Wyłącz i skupią się na prezencie; przynajmniej 

przez chwilę. Alternatywą, jeśli naprawdę musisz coś mieć, jest slajd „wypełniający”: jest to coś z 

kilkoma słowami lub (najlepiej) bez słów, ale z pewnym elementem projektu i koloru, który jest istotny, 

ale nie rozprasza. Kilka kopii tego można wstawić do prezentacji, gdziekolwiek potrzebujesz przerwy w 

określonych obrazach wizualnych i skupić się wyłącznie na tobie. Wyjaśnijmy więc. PowerPoint to 

cudowna rzecz (podobnie jak inne podobne systemy). Ale może stwarzać zagrożenia. Jeśli jest źle 

używany lub po prostu używany bez wystarczającego przemyślenia - automatyczne podejście pilotowe 

- może i zniszczy prezentację; w najgorszym przypadku może to spowodować, że prezentacja będzie 

nieskuteczna i może narazić prezentera na niepowodzenie w jakiejkolwiek intencji, jaką mieli podczas 

prezentacji 

Podstawowe zasady 

Dodajmy kolejną mocną regułę na tym etapie i podzielmy ją na dwie części. 

UWAGA: i) Stań twarzą w twarz z publicznością (możesz sprawdzić, co widzą i zobaczyć slajd, patrząc 

na komputer, który powinien być ustawiony między tobą a nimi). ii) Nigdy - nigdy - nie czytaj dosłownie 

 

Czytanie jest w rzeczywistości dość trudne (aktorzy, którzy nagrywają gadające książki, naprawdę 

zarabiają pieniądze). Odkryłem to sam, wygłaszając ostatnio wykłady promujące książkę podróżniczą 

(Beguiling Birma, to lekka relacja z podróży w Birmie), podczas której muszę czytać fragmenty; trzeba 

się przyzwyczaić. Gore Vidal, lekceważąc przemówienia Prezydenta Eisenhowera, powiedział kiedyś, że 

jest: Czyta przemowę ze swoim zwykłym poczuciem odkrycia. Ale ta trudność oprócz czytania stwarza 

inne problemy. 



 

UWAGA: ludzie czytają sobie siedem razy szybciej niż ty możesz czytać na głos; jeśli czytasz ze slajdu, 

zawsze pozostajesz w tyle i uwaga będzie zagrożona, gdy ludzie będą przechodzić między czytaniem 

(do siebie), słuchaniem i czekaniem, aż nadrobisz zaległości. 

Sytuacja się pogarsza, ponieważ tekst staje się bardziej szczegółowy, a jeszcze gorzej, jeśli najlepiej 

opisać go jako gobbledegook. Tworzenie luk, gdy ludzkie umysły mogą swobodnie wędrować, 

ponieważ wierzą, że są przed tobą i nie muszą się koncentrować, po prostu gwarantuje, że twój cel jest 

osłabiony. Mogą istnieć krótkie wyjątki, być może określenie definicji lub jakiegoś punktu liczbowego 

jest absolutnie słuszne, ale w przeciwnym razie pamiętaj, co powiedział Ben Johnson:… mówienie i 

mówienie dobrze to dwie rzeczy. Możliwe są różne rzeczy, na przykład: 

• Użyj ilustracji. Może to stanowić dobry punkt wyjścia: nie może to po prostu wyjaśnić, ale być tak 

zaprojektowane, aby motywować, przekonywać ludzi, że to, co nadejdzie, będzie warte zachodu 

• Podświetl kluczowe punkty w słowie (lub dwóch) zaprojektowanych tak, aby pasowały do tego, co 

powiesz. 

Wróć do absolutnych podstaw: typowy slajd wygląda następująco: 

 

Zasadniczo składa się z dwóch części. Może być również poparty kolorem lub wzorem. Upewnić się: 

• Czy nagłówek jest jasny i odpowiedni: po wprowadzeniu i odnotowaniu przez grupę może być w 

stanie zmniejszyć rozmiar kolejnych slajdów, aby zapewnić więcej miejsca na inne elementy 

• Że jeśli użyjesz dwóch nagłówków (jeden może być tytułem rozmowy i na każdym slajdzie, drugi 

opisujący bieżący temat), ich związek jest jasny 

• Nie pozwalasz, aby jeden element obezwładniał inne: na przykład możesz mieć logo na każdym 

slajdzie (dlaczego? Ponieważ jest wizualne, kolorowe lub ma zadowolić klienta?), A jeśli to zrobisz, 

ryzykujesz rozproszeniem na każdym jeden 



• Druga sekcja, oznaczona Tekstem powyżej (choć może być czymś innym), może przybierać różne 

formy, ale zawsze musi pasować do tego, co jest powyżej. Jeśli zdjęcie lub wykres wymaga więcej 

miejsca, aby było wyraźne, stracisz nagłówek tego slajdu (lub znacznie zmniejsz jego rozmiar). 

Prosty slajd listy kontrolnej można ulepszyć wizualnie, podkreślając jedno słowo / element. Istnieje 

oczywiście wiele sposobów podkreślenia słowa lub innego elementu slajdu w programie PowerPoint - 

zbyt wiele, by je tutaj wymienić. Takie są przydatne, ale nie należy ich nadużywać ani uważać za 

zapewniające wystarczające zainteresowanie, aby uczynić slajd lepszym w inny sposób zbędnym. 

Wszystko to podkreśla kolejną zasadę, o której należy pamiętać. 

UWAGA: slajd nie musi mieć sensu, dopóki prezenter nie doda czegoś, mówiąc i tworząc pełną 

wiadomość. 

Taki slajd może coś sugerować, ale nawet nie musi tego robić. Czasami, jak się przekonamy, jest to 

lepsze, ponieważ nie jest jasne bez wypowiedzianych podpisów. To wtedy prezenter i slajdy razem 

tworzą wpływ i wyjaśniają; każdy odgrywa inną rolę w osiąganiu celu, jaki jest w pociągu. Jeszcze jeden 

podstawowy punkt na zakończenie tego rozdziału: większość slajdów ma nagłówek. Takie wyrażenie 

jest przydatne, ale jego waga nie musi być przesadzana, z pewnością, gdy się powtórzy (ponieważ 

istnieje kilka slajdów zasadniczo na ten sam temat), może być mniejsze na drugim i kolejnych slajdach. 

Gdy zostanie zastąpiony innym nagłówkiem, dobrą praktyką jest, aby nagłówek wyraźnie się przesuwał 

/ zanikał w miarę wysuwania się suwaka, ruch zwiększy prawdopodobieństwo, że ludzie zauważą 

zmianę. 

Dotychczasowym zamiarem było sprawienie, abyś pomyślał zarówno o ogólnej typowej dominującej 

praktyce, jak io tym, co robisz obecnie. Dla wielu ludzi to, co robią, jest dobre lub złe, głęboko 

zakorzeniony nawyk. Musisz zobaczyć niebezpieczeństwa i ograniczenia związane z podejściem 

pieszego. Następnie musisz wdrożyć różne sposoby korzystania z tego narzędzia, które będą korzystne 

dla twojego wpływu na odbiorców. 

Droga naprzód 

Prezentacje mają na celu komunikację, co może oznaczać robienie różnych rzeczy: informowanie, 

wyjaśnianie, demonstrowanie, stymulowanie, przekonywanie, motywowanie, zachęcanie, debata lub 

zmiana postaw ... i więcej. Czasami kilka z tych intencji ma zastosowanie w jednej prezentacji. 

Niepopełnić błędu; komunikacja może być trudna; a odpowiedzialność za komunikację spoczywa 

przede wszystkim na komunikatorze. Nic więc dziwnego: 

UWAGA: odpowiedzialność za dotarcie do ludzi, wyjaśnienie i zapewnienie zrozumienia podczas 

prezentacji jest po prostu - twoja. Zastanów się nad dwiema ważnymi zasadami: 

• Pierwsza zasada komunikacji: nigdy nie zakładaj, że jakakolwiek komunikacja jest prosta. Większość 

czasu spędzanego w naszych biurach zajmuje komunikacja w taki czy inny sposób. Łatwo jest przyjąć 

to za pewnik. Czasami nie jesteśmy tak precyzyjni, jak moglibyśmy być, ale nieważne, męczymy się i 

nie wyrządzamy żadnej wielkiej szkody. Tyle że czasami tak jest. Niektóre awarie komunikacji zdarzają 

się i wykolejenia. Często wisi na nim dużo, jak to zwykle bywa z formalnymi prezentacjami. Wówczas 

komunikacja musi być dokładnie poprawna, a kary za nieprzestrzeganie tej zasady obejmują drobne 

niezadowolenie, aw najgorszym przypadku poważne zakłócenie, do produktywności, wydajności lub 

jakości pracy. 

• Zatem drugą zasadą jest to, że każdy musi wziąć odpowiedzialność za swoją komunikację, zajmując 

się nią w wystarczająco przemyślany sposób, aby działała skutecznie; coś, co musi mieć szczególny sens 

dla prezenterów. 



Wyświetlanie właściwego wrażenia 

Musisz się martwić o obraz, który widzisz; ponieważ jest o wiele więcej niż po prostu brzmiące lub 

wyglądające przyjemnie. Niektóre czynniki są w dużej mierze powszechne: prawdopodobnie będziesz 

chciał uwzględnić potrzebę pojawienia się: 

• Wydajny 

• Dostępny 

• Wiedza (w dowolny sposób, jakiego oczekują słuchacze) 

• Dobrze zorganizowany 

• Niezawodny 

• Zgodny 

• Zainteresowany twoją publicznością 

• Pewni 

• Ekspert (i będący w stanie udzielić rzetelnych porad). 

Na przykład ludzie lubią mieć poczucie, że prezenter jest kimś kompetentnym, kimś, kogo może 

szanować. Słusznie. Niezależnie od okoliczności, należy zauważyć, że istnieje spora lista cech, które 

warto przełamać, a wszystkie z nich są elementami, które można aktywnie dodawać do miksu. Możesz 

zamierzyć obraz, powiedzmy, pewności siebie i sprawić, by był bardziej niż myślisz; lub uczciwości,  

UWAGA: to, że zaprojektowanie odpowiedniego połączenia - i równowagi - cech w celu stworzenia 

właściwego wizerunku jest ważne dla powodzenia każdej komunikacji, a zwłaszcza prezentacji, w 

których jesteś „na pokazie”, a ludzie oceniają. 

W grę wchodzi pewna złożoność, dlatego też jest to kolejny aspekt całego procesu, który zasługuje na 

aktywne rozważenie. Każdy, bez względu na rolę, może pożytecznie przemyśleć w ten sposób 

najbardziej odpowiedni profil. Ponadto często musisz mieć jasną wizję tego, w jaki sposób chcesz 

rzutować organizację, którą reprezentujesz, oraz dział lub funkcję, w której się znajdujesz, i 

projektować to zbyt. Jest to szczególnie ważne, gdy masz do czynienia z osobami, z którymi masz mniej 

regularny lub szczegółowy kontakt, na przykład w innych działach. Zastanów się, czy powinieneś 

wyglądać tak: 

• innowacje 

• Długie doświadczenie i treść 

• Wiedza techniczna 

• Posiadanie bardzo ludzkiej twarzy 

• Pewność siebie 

Ponownie musisz wybrać listę, która Ci odpowiada, i odpowiednio podkreślić swoje zamierzone cechy, 

aby stworzyć całkowity obraz odpowiedni dla każdego, z kim się komunikujesz. Często jest to tylko 

niewielkie przesadzenie cechy, ale wciąż może być ważne. We wszystkich tych przypadkach różne 

poziomy i typy osób będą wymagały różnych punktów podkreślających na różne sposoby. Na przykład 

niektóre osoby mogą się podobać doświadczonemu menedżerowi z widoczną troską o swoich 



pracowników. Jeśli tak, to wszelkie cechy, które wywołują to wrażenie, można pożytecznie podkreślić. 

Inni mogą szukać większej wagi; więc styl, w którym jest więcej wymawiania, ma dla nich sens i będziesz 

musiał zaprojektować odpowiednią siłę przebicia, aby się trzymała. Wykorzystanie slajdów w 

prezentacji jest ważną częścią tego, co tworzy odpowiedni profil dla prezentera. Słabe slajdy mogą 

sprawiać, że prezentowanie będzie niezręczne, a widownia oceni to, co się dzieje. nawet dobra 

prezentacja ze słabymi slajdami może być mniej skuteczna niż mogłaby. Zarówno slajdy, jak i to, czy 

pomagają publiczności, mają znaczenie, podobnie jak sposób ich używania. Prezenter, który grzebiąc 

w slajdach, zapominając o przejściu do następnego w odpowiednim momencie, przewraca się nad nim 

tak, jakby zmienił zdanie na temat włączenia go lub stał, aby ludzie w grupie nie widzieli ekranu, nie 

będzie postrzegany jako profesjonalny. 

Indywidualnie wszystkie czynniki wymienione w tym rozdziale są proste. Wszelka złożoność pracy 

komunikacyjnej wynika z potrzeby skoncentrowania się na wielu rzeczach jednocześnie; zwłaszcza z 

prezentacjami na stopach. Tutaj nawyk może szybko przyjść nam z pomocą. Jednak w tym również 

istnieje niebezpieczeństwo. O ile nie utrzymasz świadomego przeglądu, łatwo jest wpaść w złe nawyki 

lub, nie myśląc - i nie podejmując żadnej decyzji zamiast podejmować złą decyzję - zezwól na precyzyjne 

dostrojenie, które powoduje, że dobra komunikacja przebiega domyślnie. Pamiętaj, że jedno słowo lub 

dwa mogą coś zmienić. Kompletna wiadomość dostarczona w nieodpowiedni sposób może 

powodować chaos. Prezentacja jest trudniejsza do przeprowadzenia niż zwykły pogawędka przy 

biurku. Możliwości, które mogą się nie udać, to legion. I odwrotnie, prawidłowe wykonanie - i obejmuje 

to, co się mówi, jak się mówi i slajdy, które mu towarzyszą - może przynieść dywidendy. 

Prezentacje: realia 

Wspomniano już o tym, że to, co ostatecznie sprawia, że prezentacja działa, to całość głośnika i 

elementów wizualnych. Relacja między nimi jest zatem wyraźnie ważna. Podobnie delikatna jest 

prezentacja. Drobne szczegóły mają znaczenie, a w każdym razie badania pokazują, że nawet 70 

procent tego, co zostało powiedziane na prezentacji, szybko zostaje zapomniane. W rzeczywistości 

zniknął następnego dnia, a więcej czasu jeszcze bardziej rozrzedza pamięć (choć odniesienie to 

wzmocni). Badania pokazują również, że zarówno to, co jest widziane, jak i słyszane, znacznie rozszerza 

zarówno zrozumienie, jak i zachowanie; a inne zmysły również mogą mieć znaczenie, po prostu pomyśl, 

jakie wspomnienia wywołują piosenkę lub zapach. Poniższy akapit w ramce zawiera więcej informacji 

na temat niepokojącego odsetka zatrzymanych informacji. 

Co? 

Statystyki rzucane przez psychologów sugerują, że ludzie pamiętają o: 

- 10% tego, co słyszą 

- 20% tego, co czytają 

- 30–40% tego, co widzą 

- 60–70% tego, co widzą i słyszą. 

Właśnie z tym musi sobie radzić korzystanie z programu PowerPoint: razem prezenter i odpowiedni 

rodzaj slajdów mogą uzyskać dostęp do mnóstwa informacji, trudnych koncepcji i szczegółów i sprawić, 

że większość z nich pozostanie. Sposób przekazywania informacji musi zatem odzwierciedlać względne 

znaczenie tych informacji. 



UWAGA: Istotny charakter pracy komunikacyjnej, którą musisz wykonać, jest podany; to właśnie 

wymaga starannego przygotowania i dbałości o szczegóły w całym utworze, jeśli prezentacja ma 

naprawdę działać jak najlepiej. 

Szczegóły tego, dlaczego tak się dzieje, nie mają znaczenia; wystarczy powiedzieć, że różne aspekty 

mózgu są aktywowane, na przykład przez słyszenie i widzenie. Zatem wrodzony charakter osób 

biorących udział w prezentacji oznacza, że możliwe jest ulepszenie tego, co zabierają, poprzez 

dostarczenie wiadomości we właściwy sposób. W kontekście tutaj implikacje są jasne: 

• Rdzeń komunikatu musi być wyraźny i musi zostać podkreślony, aby upewnić się, że ważne elementy 

kluczowe należą do tych, które zostaną najlepiej przywołane 

• Element wizualizacji jest niezbędny, szczególnie jeśli przesłanie jest ważne i złożone; bez tego 

zatrzymania jest zawsze mniej. 

Dzięki temu slajdy mogą ulepszyć Twoją wiadomość, ale niektóre slajdy mogą ulepszyć ją bardziej niż 

inne. W następnym rozdziale omówiono niektóre rzeczy, których należy unikać, ponieważ nie 

pomagają lub faktycznie zmniejszają skuteczność. Następne spojrzenie na „najlepszą praktykę”: rzeczy, 

które działają. Tutaj skupiamy się na ogólnych czynnikach związanych z mieszaniem slajdów i mowy. 

Punktem wyjścia jest to, że przygotowania muszą być wykonane w sposób, który tworzy odpowiedni 

rodzaj slajdów równolegle z odpowiednim komunikatem. Jednym z czynników ograniczających to jest 

to, że slajdy mają często trzy różne cele, a prezenter uważa je za: 

• Co widzi widownia 

• Pytanie o to, co powiedzieć dalej 

• Ulotka, która zostanie później przekazana osobom jako notatka podsumowująca (rola ta może zostać 

przedłużona, jeśli z jakiegoś powodu uważa się, że zapewnia ona także wydruk w formie papierowej 

dla osób, które nie słyszały prezentacji). 

Niebezpieczeństwo jest jasne. Po części dlatego, że slajdy są tak często pierwszą rzeczą, która jest 

przygotowywana, w końcu próbują robić te wszystkie różne rzeczy i są mniej niż idealnie dopasowane 

do którejkolwiek z nich. W najgorszym przypadku są one zaprojektowane przede wszystkim po to, aby 

pomóc prezenterowi, a potrzeby odbiorców są odsunięte na bok. 

UWAGA: slajdy są przede wszystkim dla publiczności. 

Podczas przygotowywania slajdów musi to być najważniejsze. Jeśli w późniejszym czasie zostaną one 

przystosowane do pełnienia innych ról, co jest w porządku, a poza tym nie ma powodu, dla którego nie 

mogą istnieć dwie lub trzy różne wersje slajdów. Może to na przykład oznaczać, że slajdy są osadzone 

w dłuższym dokumencie, aby utworzyć ulotkę, dokument zawierający dodatkowe informacje. Lub 

może to oznaczać wprowadzenie zmian do niektórych slajdów w wersji podręcznej, aby uczynić je 

bardziej samodzielnymi w porównaniu z tym, co powiedziano, kiedy były widoczne na ekranie. Ta 

koncepcja może oznaczać, że potrzeba trochę więcej czasu na przygotowanie, ale nie musi to być zbyt 

wiele i jest to niewielka cena za prawidłowe wykonanie obu rzeczy. 

Przygotowanie: kilka chwil do namysłu 

Nikt nie powinien myśleć, że konieczność przygotowania oznacza jakąś słabość. Na przykład 

„urodzony” mówca, który bez wysiłku przegląda swoją prezentację, prawdopodobnie jest w stanie 

wywrzeć wrażenie, ponieważ jest dobrze przygotowany. Trzeba to zrobić, zadanie polega na 



upewnieniu się, że jest dobrze wykonane, a także wykonane produktywnie - dobre przygotowanie 

powinno ogólnie zaoszczędzić czas. 

UWAGA: Nie rozpoczynaj przygotowań, klikając PowerPoint i robiąc slajdy. 

Niezależnie od tego, jaką prezentację rozważasz, jej cel musi być jasny. Musisz umieć odpowiedzieć na 

pytanie: dlaczego to robię? I wyznaczyć cel, który zawsze musi angażować Ciebie i odbiorców 

wiadomości, i który opisuje, jaki wpływ na nich wywrzesz. Pamiętaj, że prezentacja może mieć wiele 

ogólnych intencji (informowanie, motywowanie i więcej; opisanych wcześniej) i że nie wykluczają się 

one wzajemnie. Im więcej różnych intencji, tym więcej przygotowań musi zapewnić, że wszystko się 

spełni. 

UWAGA: prezentacje rzadko, jeśli w ogóle, po prostu „o” czymś i zbliżają się do tego, jakby to mogło 

zapewnić gofry. 

Tak więc, aby uniknąć prezentowania celów „i-jeszcze-innego”, należy ustalić cele, które powinny być 

jasne i określone wystarczająco szczegółowo (z pewnością w twoim umyśle i często dla innych). Muszą 

działać jak prawdziwy przewodnik po tym, co będziesz robić. Muszą także odzwierciedlać nie tylko to, 

czego chcesz, ale także to, co pomoże tym, z którymi rozmawiasz. Więc zadaj sobie pytanie, czy jesteś 

w tym względzie jasny, zanim jeszcze zaczniesz się przygotowywać. Jeśli wiesz, dlaczego prezentacja 

musi zostać wykonana i co zamierzasz osiągnąć, jesteś na dobrej drodze do sukcesu. Czas spędzony na 

sortowaniu tego i upewnieniu się, że masz jasną wizję celów, to dobrze spędzony czas. Może to zająć 

tylko kilka chwil, ale nadal warto to zrobić. Lub może wymagać więcej przemyśleń i zająć więcej czasu. 

Niech tak będzie. Nadal warto to zrobić i w każdym razie może zaoszczędzić czas na późniejszych 

etapach przygotowań. Mając jasny cel i stałe oko, możesz zacząć gromadzić swoje przesłanie. Zarówno 

szczegółowość obiektywnego ustalania, jak i szczegółowe techniki przygotowywania są poza moim 

skrótem i przestrzenią, wystarczy powiedzieć, że sekwencja myślenia powinna być: 

• Co powiesz i jak to ułożysz 

• Następnie, w jaki sposób należy to zilustrować i jakiego rodzaju slajdy należy przygotować na jego 

poparcie. 

Postępowanie w tej kolejności zamiast zanurzania się w tworzeniu Slajdu 1 itd. Ma sens. 

UWAGA: podejmowanie decyzji, planowanie i przygotowywanie wiadomości nie jest najlepsze, jeśli 

najpierw utworzysz listę slajdów PowerPoint. 

To powiedziawszy i pozostawiając na chwilę szkiełka, pamiętaj, że jest tu coś z kurczaka i jajka. Czy 

przygotowanie wiadomości lub logiczne uporządkowanie struktury jest najważniejsze? Oba są ważne, 

oba są ze sobą powiązane, być może logika jest najważniejsza, musisz dokładnie zapamiętać sekwencję, 

a następnie wypełnić szczegóły w całościowej wiadomości, a następnie utworzyć slajdy, które ją 

obsługują. 

Składając to razem 

Konieczne jest nie tylko „zaangażowanie mózgu przed ustami”, ale także niezbędne jest wcześniejsze 

przemyślenie, co musi zawierać prezentacja; i nie zawierają w tym zakresie. Wiele prezentacji kończy 

się niepowodzeniem lub ich skuteczność jest osłabiona, ponieważ preparaty są pomijane. 

UWAGA: Zaakceptowanie tego przygotowania wymaga czasu i włączenie go do codziennego 

harmonogramu jest pierwszym krokiem do bycia dobrym prezenterem. 

 



Na dłuższą metę przygotowanie oszczędza czas, częściowo na starej przesłance, że chociaż nigdy nie 

ma czasu na robienie rzeczy właściwie, zawsze musi być dostępny czas na uporządkowanie wszelkiego 

bałaganu spowodowanego nieodpowiednim podejściem. Następnie, w zależności od charakteru 

prezentacji, może być użyteczne - lub konieczne - spędzić więcej czasu, zarówno na przeglądzie, jak i 

po prostu czytając, co planujesz zrobić. Na tym etapie nie powinieneś przesadzać z rewizją; przychodzi 

jednak czas, aby po prostu zadowolić się tym, że masz rację i trzymać się tego, chociaż próba może być 

również ważna (szczegóły tego mogą być warte zbadania, ale nie są tutaj krótkie). 

Notatki prelegenta 

Dla większości ludzi posiadanie czegoś przed sobą podczas mówienia jest niezbędne. Pytanie brzmi, 

jaką dokładnie formę powinna przyjąć? Notatki mówcy mają kilka ról: 

• Działaj jako przewodnik po tym, co powiesz iw jakiej kolejności 

• Zwiększenie pewności siebie: w przypadku, gdy możesz nie potrzebować wszystkiego, co jest przed 

tobą, ale wiedząc, że jest to przydatne, samo w sobie 

• Pomóż przełożyć wszystko w najlepszy możliwy sposób: odpowiednio dobierając różnorodność, 

tempo, nacisk i tak dalej. 

Z drugiej strony twoje notatki nie mogą działać jak prosta kurtka i tłumić wszelkich możliwości 

elastyczności. W końcu co się stanie, jeśli zainteresowanie odbiorców sugeruje dygresję lub potrzebę 

podania bardziej szczegółowych informacji przed kontynuowaniem? Lub na odwrót, jeśli wyższy 

poziom wcześniejszych informacji lub doświadczeń stanie się oczywisty, co oznacza, że chcesz 

przekształcić lub skrócić coś, co planujesz powiedzieć? A jeśli, kiedy wstaniesz, aby przemawiać przez 

pół godziny, osoba w Katedrze szepcze: „Czy zdołasz to potrwać do dwudziestu minut? Trochę za nami 

”. Dobre notatki powinny również pomóc w tych i innych scenariuszach. 

UWAGA: nie popełnij błędu, tworząc slajdy, które będą również działały jak Twoje notatki. Mogą być 

wystarczające, ale istnieje niebezpieczeństwo, że przesadzisz z elementem nuty, co spowoduje, że 

slajdy nie będą wystarczająco krótkie i mocne dla publiczności. 

Ponownie szczegóły tutaj są poza skrótem, choć wspomnę o użytecznej funkcji systemu PowerPoint: 

stronie notatek. Kliknij Wyświetl, kliknij Strona notatek, a zobaczysz slajd z polem pod nim, w którym 

możesz wpisać tekst - uwagi na temat tego, co powiesz. Umożliwia to prezenterowi przewijanie slajdu 

prezentacji po slajdzie z jedną stroną przed nimi, która jest monitem o to, co pokazać i co powiedzieć 

(dolne pole można zaznaczyć w wersji drukowanej, aby podać informacje o nacisku i dokładności 

wiadomość ma zostać dostarczona). Mógłbym również wspomnieć o kilku kluczowych kwestiach: 

• Upewnij się, że wszystko, co masz przed sobą, jest czytelne i ustawione tak, abyś mógł zobaczyć, jak 

stoisz 

• To, co powiesz, jest zanotowane osobno od tego, jak to powiesz (tzn. Że wszelkie niezbędne naciski 

są wyraźne) 

• Strony są ponumerowane i zabezpieczone 

• Strony leżą płasko (niektóre systemy wiążące tego nie robią) 

Pomaga również używać kolorów i symboli, aby wyjaśnić sobie sprawę (zachowaj spójność w tym, 

czego używasz). Ponieważ nigdy nie powinieneś zapisywać dosłownie tego, co chcesz powiedzieć lub 

przeczytać, notatki oznaczają notatki. Szczegóły notatek mówcy (obok slajdów) muszą być 

wystarczające, aby dobrze przygotowany mówca mógł z niego pracować i robić to wygodnie. 



Aby sprawdzić, czy wszystko obejmuje, upewnij się, że masz odpowiedź na wszystkie następujące 

pytania: 

• Jaki jest temat lub tytuł? 

• Jaki jest czas trwania (określony lub szacowany)? 

• Jakie są moje intencje? 

• Jak podsumowałbym mój ogólny cel? 

• Jakie są główne punkty, które należy poczynić? 

• Jaka logika i kolejność zostaną zastosowane? 

• Czy przygotowałem dobry początek? 

• Czy centralne treści będą płynąć i utrzymają zainteresowanie ludzi? 

• Czy mam dobry etap podsumowania i planowane końcowe „podpisanie się”? 

I wreszcie, czy jest odpowiednia liczba slajdów w odpowiednich miejscach i czy rzeczywiście wspierają 

- za pomocą elementu wizualnego - to, co zostanie powiedziane, a nie obezwładni to, czy po prostu 

powieli to, co planujesz powiedzieć? Przygotuj się w ten sposób, miej jasność co do tego, co zrobisz, 

treść, która pasuje do odbiorców i jesteś na dobrej drodze do dobrej prezentacji. Cały proces 

naprawczy jest ważny i nie można go pominąć. Przygotowanie jest jednak łatwiejsze. Przekonasz się, 

że wraz z praktyką zaczniesz wytwarzać materiał, który wymaga mniej poprawek, i że zarówno 

obniżenie go, jak i każda kolejna korekta zaczynają zajmować mniej czasu. Liczy się to, że czujesz się 

komfortowo z wybranym podejściem - i że to działa dla Ciebie. Jeśli tak jest, to pod warunkiem, że 

pozostanie świadomie zaprojektowany, aby osiągnąć to, co konieczne, stanie się nawykiem. Będzie to 

wymagało mniej myślenia, ale nadal działać, aby zagwarantować, że okaże się, że jesteś zadowolony z 

zaspokojenia potrzeb - cokolwiek by to nie było. Przygotowanie, w tym przygotowanie slajdów, jest 

istotną częścią dobrej prezentacji. W najprostszym przypadku jest to tylko chwilowa konstruktywna 

myśl. Częściej konieczne jest więcej. Najważniejsze kwestie są wyróżnione poniżej. 

UWAGA: [zawsze] 

• Kontynuuj planowanie, wyznaczając jasny cel 

• Przygotuj wiadomości z jasnym wyobrażeniem o tym, jakie intencje odzwierciedlają (informowanie, 

przekonywanie itp.) 

• Zastanów się nad systematycznym i oddzielnym decydowaniem o tym, co powiesz (lub odrzucisz w 

jakikolwiek inny sposób), od tego, jak to ułożysz, a tym samym dokładnego języka, którego będziesz 

używać 

• Przygotuj slajdy pasujące do prezentacji, a nie prezentację pasującą do slajdów 

• Daj temu procesowi wystarczająco dużo czasu i, jeśli to możliwe, włącz kilka przerw, abyś nie mógł 

zobaczyć drewna drzew 

• Przygotuj się na dostrojenie wiadomości, aby była poprawna. 

Kluczowe rzeczy, których należy unikać 



W tym krótkim rozdziale zamierzamy oznaczyć – styl listy kontrolnej – główne zagrożenia: te rzeczy, 

które same, a szczególnie razem osłabiają to, co jest prezentowane, lub, w najgorszym przypadku, 

prowadzą do prezentacji typu crash-and-burn-death-by-PowerPoint który osiąga niewiele lub nic. 

Wymienione punkty są w kolejności losowej i zawierają podsumowanie, dzięki czemu przedstawiona 

lista może służyć jako odniesienie. 

Więc nie rób: 

* Używaj zbyt wielu słów na slajdzie - wystarczy powiedzieć o tym; chociaż być może warto podkreślić, 

że oznacza to zarówno brak zbyt wielu słów na slajdzie, jak i brak zbyt dużej części slajdów z włączonymi 

słowami. 

* Używaj zbyt małego kroju pisma - często wiąże się to z błędem polegającym na zbyt wielu słowach, 

polegającym na wyciskaniu wszystkiego, co według niego powinno być powiedziane, a co gorsza, 

czytaniu. Zbyt mały krój po prostu komplikuje problem i sprawia, że ludzie nie będą w stanie przeczytać 

tego, co pokazano (coś, za co niektórzy mogą być wdzięczni!). Rozsądny rozmiar kroju pisma ograniczy 

to, co można powiedzieć, patrz ramka, która ilustruje różne kroje pisma (przydatne jest 

eksperymentowanie z czymś podobnym w programie PowerPoint, wyświetlanie slajdów w rodzaju 

pomieszczenia, w którym musisz się znaleźć, aby zobaczyć, co działa). 

 

 

Na ekranie w pokoju, powiedzmy, trzymającym 30 osób, typ 32-punktowy może wymagać normy. W 

przypadku (nadmiernych) złożonych slajdów problem staje się jeszcze poważniejszy, a element słowny 

cierpi, jeśli użyte kroje są zbyt małe. Przeprosiny nie poprawiają sytuacji. Słyszałem, że prelegenci 

umieszczali slajd i mówili: Obawiam się, że nie będziesz w stanie tego przeczytać, więc pozwól mi to 

przeczytać. O jej. 

UWAGA: Martw się o czytelność, podejmij pewne działania i trzymaj się ich. 



Napisz pełny tekst - slajdy nie są literami ani raportami. Kiedy słowa są konieczne, powinny one 

podkreślać, podsumowywać i wskazywać na to, co się mówi. Częściej potrzebne są nagłówki, słowa 

kluczowe i wskaźniki do głębszego znaczenia, które prowadzą do słowa mówionego. 

Używaj slajdów nieodpowiednich dla odbiorców - dotyczy to także stosowania niewłaściwego żargonu, 

którego nie zrozumieją obecni ludzie. 

Mają na swoich slajdach coś niepoprawnego politycznie - jest to podobne do poprzedniego „nie”, ale 

warte osobnej uwagi. Błędy na slajdach są DUŻE. 

Pomiń sprawdzanie pisowni w swoich przygotowaniach - nieprawidłowa pisownia (i gramatyka) ma 

znaczenie i jest wysoce prawdopodobne, że zostanie zauważona, gdy na ekranie świeci się duża i jasna. 

Użyj jednego slajdu, gdy potrzebne są dwa (lub więcej) - kliknięcie drugiego slajdu zajmuje tylko 

sekundę. Nie ma innego powodu, dla którego punkt powinien być objęty jednym slajdem, niż to, że 

jeden dyskretny obszar powinien być zapisany na jednej stronie list lub zawarte na jednej stronie w 

raporcie lub broszurze. Często dobrym sposobem na ulepszenie istniejącej prezentacji jest po prostu 

podzielenie długich slajdów na większą liczbę (nie przesadzając z proporcją slajdów, które są listami 

kontrolnymi). 

Przeczytaj dowolną liczbę słów dosłownie - wspomniano o zagrożeniach, co spotęgowane jest przez 

ludzi odwracających się od publiczności, ponieważ robią to jeden z najgorszych błędów popełnianych 

przy użyciu programu PowerPoint; jest to pewna przyczyna „śmierci”. 

Użyj zestawu slajdów zawierających wszystkie słowa - proporcje slajdów z elementem wizualnym mogą 

się różnić (w zależności od intencji i tematu), ale ignorowanie potrzeby elementu wizualnego zawsze 

osłabia to, co zostało zrobione. 

Pomyśl, że koniecznie nieporadny slajd można zrekompensować, dodając element Clipart - zrobienie 

tego sprawia, że nużący, apodyktyczny slajd staje się nudnym, apodyktycznym slajdem z matowym, 

znormalizowanym małym obrazkiem; ilustrowane śmieci, a nie tylko śmieci. Całkowicie nie rozwiązuje 

problemu lub sprawia, że zepsuty slajd działa lepiej. 

Nadużywaj podstawowych funkcji programu PowerPoint - możliwych jest wiele rzeczy. Na przykład 

słowa można stopniowo powiększać, przybliżać, rozpuszczać i wiele więcej. Żadne z tego rodzaju 

upiększeń tak naprawdę nie zmienia podstawowego przesłania slajdu - dodanie jakiegoś usprawnienia 

do nudnego slajdu nie uratuje go. 

Używaj nieodpowiedniego humoru - kreskówki mogą dobrze działać na slajdach (uważaj jednak na 

prawa autorskie), ale jeśli coś jest obraźliwe lub nieodpowiednie w jakikolwiek sposób, może to 

powodować niezręczność. Spryt nie jest automatycznie śmieszny; Widziałem firmę samochodową 

określającą się jako „moment obrotowy miasta” - gra słów, która nie ma żadnego celu i po prostu 

wydała jęk. Jeśli zbudujesz bank dobrych (przetestowanych) kreskówek, nie ma powodu, dla którego 

nie możesz ich ponownie użyć, a wiele zdjęć może nadawać się do kilku podpisów, zwiększając w ten 

sposób liczbę okazji, w których można je wykorzystać. 

Pozostaw slajdy widoczne na ekranie po przejściu - dzieje się tak, gdy miniesz jeden slajd i nie jesteś 

jeszcze gotowy na następny. Gotowy ze slajdem odwraca uwagę (lepiej użyć klawisza B i nie wyświetlać 

nic przez chwilę ani „wypełniacza”). 

Spróbuj użyć slajdu, gdy to nie zadziała - slajdy nie mogą zrobić wszystkiego. Jeśli trzeba przestudiować 

złożony wykres lub wykres, lepiej jest przekazywać kopie wokół grupy niż zmagać się z czymś, czego 

ludzie nie widzą poprawnie ani nie rozumieją na ekranie. Na przykład nie popełnij błędu (być może, 



aby zaoszczędzić czas), po prostu kopiując coś z raportu z raportu i mając nadzieję, że zadziała na 

ekranie. Najprawdopodobniej nie. Jeśli nic nie będzie działać na ekranie, być może trzeba będzie 

znaleźć inny sposób, aby to zrobić 

UWAGA: może być konieczne: 

οο Optymalizuj wizualną prostotę 

οο Struktura danych, dzięki czemu główny komunikat można odczytać na pierwszy rzut oka 

οο Zawierać informacje graficzne 

οο Używa dużych krojów pisma - wybierz minimum dla typowego pokoju konferencyjnego, w którym 

działasz 

οο Pamiętaj, że małe litery są łatwiejsze do odczytania niż wielkie litery 

οο Dobre wykorzystanie efektów koloru i wzoru może pomóc w rozróżnieniu elementów na wykresie. 

Każdy slajd musi zawierać wyraźny obraz / komunikat. 

Używaj kolorów, które są trudne do zobaczenia obok siebie - miejsce, w którym to się najczęściej 

zdarza, to wykresy. Jeśli mówiąc „popatrz na czerwoną linię”, grupy nie potrafią odróżnić od brązowej, 

nie tylko trudno jest zaplanować punkt, ale również wygląda bardzo nieprofesjonalnie. Dodatkowym 

zagrożeniem może być bezmyślne stosowanie kolorów firmowych, które po prostu nie pasują do 

slajdów i nie działają lub nie zapewniają czytelności. 

Jeśli to konieczne, zaniedbaj wskazanie kierunku - jeśli chcesz powiedzieć: „spójrz na czerwoną linię na 

wykresie, a zwłaszcza na wzrost na koniec roku”, zrób to; podczas gdy ludzie szukają czegoś, na co 

najwyraźniej powinni patrzeć, nie koncentrują się na słuchaniu. 

Nadużywanie wskaźnika - chociaż potrzebny jest pewien kierunek (patrz poprzedni punkt), wskaźniki 

są najczęściej używane, ponieważ na ekranie jest zbyt wiele informacji i istnieje próżna nadzieja na ich 

zrozumienie. Lepiej uprościć slajd. Poza tym wskaźniki wydają się pretensjonalne (przynajmniej nie 

mogę znaleźć zadowalającego sposobu ich użycia), a wskaźniki laserowe są tak małe, że trudno je 

zobaczyć lub wypalić oczy publiczności! 

Zignoruj pauzę w razie potrzeby - daj innym ludziom czas na przeczytanie lub po prostu zabranie 

czegoś; nie musisz cały czas rozmawiać non-stop. 

Przeskakuj nad slajdami, nie czyniąc ich odpowiednio widocznymi - czasami dzieje się tak, ponieważ 

prezenter wykonuje krótką wersję pierwotnie dłuższej rozmowy, a slajdy są pomijane. Bez względu na 

powód, publiczność go nienawidzi. Wygląda to na dowody złego przygotowania (i takie uczucie może 

budzić wątpliwości w innych sprawach) i zastanawiają się, czego brakuje i dlaczego. Jeśli przekroczysz 

swój czas i zdecydujesz się pominąć kilka slajdów, powiedz ludziom, co robisz i dlaczego (oferując 

dodanie szczegółów później); lub lepiej, aby pomijanie było niewidoczne dla odbiorców. 

UWAGA: możesz pominąć slajdy, wpisując numer, na który chcesz przejść, i naciskając klawisz Return. 

Uwaga: warto znać - i używać - inne podobne funkcje: naciśnięcie przycisku Home powoduje 

wyświetlenie pierwszego slajdu, naciśnięcie przycisku End powoduje wyświetlenie ostatniego. Jeśli 

naciśniesz F1 podczas pokazu slajdów, otrzymasz listę poleceń, których możesz użyć, aby dostosować 

sposób jego działania. Sprawdź to. 



Poświęć godziny na stworzenie jakiejś magii graficznej, która nic nie dodaje - tylko dlatego, że coś jest 

technicznie możliwe (a oprogramowanie PowerPoint ma głębokości możliwości, o których większość 

ludzi jest zupełnie nieświadoma), nie oznacza, że warto to uwzględnić. Konie na kursy: 

dla większości celów potrzebne jest proste podejście - a także opłacalne - pod warunkiem, że jest 

dobrze ocenione i zgodne z zasadami tu omówionymi. Nie chcesz stać się bezproduktywnym lub mieć 

coś, co powinno być potężnym przesłaniem 

zanurzone w dzwonach i gwizdkach. 

Stracić jasność, wypowiadając słowa tak odmienne od tych na ekranie, że ludzie tracą orientację i 

zastanawiają się, do czego zmierzasz - na przykład, jeśli słowo na ekranie to cele, nie zaczynaj mówić o 

celach (lub jeśli robisz to i masz na myśli wyjaśnić, co się dzieje). 

Zignoruj realia okresu uwagi - uwaga ludzi narasta stopniowo, utrzymuje się przez pewien czas na 

szczycie, następnie naturalną tendencją jest spadek. Czas ten rzadko przekracza 20–30 minut. 

Różnorodność i tempo prezentacji (a także przerwy i kompletne zmiany aktywności, takie jak przejście 

od prezentacji do dyskusji) mogą ją rozszerzyć lub wznowić. Po prawdziwej zmianie możesz zwracać 

uwagę przez kolejne dwadzieścia minut. Slajdy muszą przyczyniać się do ogólnej różnorodności i 

tempa. 

Ponadto, mając na uwadze charakter sprzętu… nie: 

Nie sprawdzam sprzętu - regularnie widzę prezenterów kłębiących się z powodu usterki technicznej. 

Na przykład w pokoju konferencyjnym projektor i jego przewód połączeniowy są niezgodne z laptopem 

sprowadzonym z zewnątrz. Sprawdź, sprawdź i sprawdź ponownie. W czasach rzutników (OHP) 

najgorsze, co mogło się zdarzyć, to to, że żarówka zgasła i zwykle można to łatwo zmienić - większość 

maszyn miała dwa i można je było zmienić za dotknięciem przełącznika; nadal może być w tej sprawie. 

Teraz to, co służy do wyświetlania slajdów, jest o wiele bardziej skomplikowane i nieuchronnie o wiele 

bardziej wrażliwe. Niektóre prezentacje są na tyle ważne, że dobrym pomysłem jest wykonanie kopii 

zapasowej. Na przykład rozważ wydrukowanie kopii folii, które mogą zostać pokazane na OHP w 

przypadku katastrofy, jeśli byłoby to rozsądne ubezpieczenie (lub przygotuj papierową kopię 

materiałów informacyjnych). Koncepcja przygodności jest warta przemyślenia; co robisz, jeśli 

katastrofa się wydarzy? Zostałeś ostrzeżony. Nawet małe rzeczy mają znaczenie. Niedawno widziałem 

prezentację, w której jakiś oślepiony gremlin powodował opóźnienie w systemie. Kliknięcie, aby 

wyświetlić następny slajd, nie działało przez około cztery sekundy. Uznano, że nie stanowi to wielkiego 

problemu, z pewnością nie wartego opóźnienia, ale po 30 minutach było to tak irytujące (i działało jak 

prawdziwa rozproszenie). 

Nie sprawdzam kontroli - rzeczy można skonfigurować na różne sposoby. Klucz, który należy nacisnąć, 

aby przejść do następnego lub poprzedniego etapu, musi być mocno zapamiętany. Pilot jest dobry, 

pozwala na poruszanie się, ale trzymaj się go i jeśli musisz go odłożyć, aby uwolnić ręce na coś innego 

- pamiętaj, gdzie go umieścisz (pomaga tutaj zwykłe miejsce parkingowe). 

Zasłaniaj widok, stojąc w polu widzenia widowni - sprawdź wcześniej, gdzie stać (lub nie stać, możesz 

chcieć się poruszać). 

I jeszcze jedna rzecz, której nigdy nie należy robić, nigdy nie pytać, czy ludzie widzą - powinieneś 

wiedzieć, że potrafią. Twoje przygotowanie, próba lub sprawdzenie powinny to potwierdzić. Poza tym 

jest to trochę jak historia nudnego prezentera mówiącego: Czy słyszysz mnie z tyłu? W ostatnim rzędzie 

ktoś krzyczy: Tak, ale jestem gotów zmienić miejsce z kimś, kto nie może! 



Wszystko, co tu wymieniono (i kilka innych kwestii, które należy poruszyć w następnym rozdziale), 

może być po prostu zdrowym rozsądkiem. Ale takie rzeczy są wykonywane zbyt regularnie. Niektórzy, 

jak na przykład świadomość pozycji wszystkiego i trzymanie się z dala od pola widzenia publiczności, 

biorą zarówno pod uwagę, jak i praktykę. Inne są na tyle łatwe, że można ich uniknąć w jednej chwili. 

Wspinają się też: można się denerwować, cała ich tratwa może mieć publiczność ustawioną na spacer 

lub rzucanie rzeczami. Większość takich złych praktyk występuje bezmyślnie i wynika z 

automatycznego podejścia pilotażowego. Świadomy wysiłek budowania właściwych nawyków 

przynosi korzyści. Teraz, mając na uwadze główne potencjalne błędy, przejdźmy do pewnych 

pozytywnych punktów. 

Więcej dostrajania 

A teraz kilka pozytywnych rzeczy - więc od czego zacząć? Cóż, spójrzmy na fakt, że zaczyna się wiele 

prezentacji - od slajdu tytułowego. 

Tytuł slajdu 

Większość to formuła: tytuł, data, być może miejsce i szczegóły mówcy (często w tym dane 

kontaktowe). Po co właściwie jest coś takiego? Większość chętnie zgodziłaby się, że kilka pierwszych 

rzeczy, które są powiedziane w prezentacji, są nieproporcjonalnie ważne - pierwsze wrażenia trwają 

tak, jak mówi to powiedzenie. Zacznij od dobrego początku, a publiczności się spodoba i to, co musisz 

zrobić, staje się łatwiejsze. Slajd „jak najbardziej ze wszystkich prezentacji”, który wcześniej widziałeś, 

z pewnością nie będzie interesujący, a nawet mniej uderzający lub zapadający w pamięć, a czytanie 

Twojego imienia podczas przedstawiania się ryzykuje, że ludzie zastanawiają się, sprawa jest z tobą. 

Jednym z powodów tego jest to, że ludzie muszą znać twoje dane kontaktowe, ale z pewnością najlepiej 

jest to wyświetlić na końcu - slajd, który możesz zostawić, aby inni mogli zanotować twój numer 

telefonu lub adres e-mail. Może jest lepiej umieszczony na końcu rozdania i wcale nie jest w formie 

slajdów, może możesz przekazać wizytówki tym, którzy go chcą… a może możesz zacząć lepiej bez 

przestrzegania tej konwencji (choć na późniejszym etapie materiały informacyjne mogą równie dobrze 

skorzystać ze strony tytułowej). Wypróbuj zdjęcie (lub nawet jaśniejszy dotyk), aby wszystko działało. 

 

UWAGA: każda prezentacja wykorzystująca slajdy ma tą, która jest pierwsza, a stworzenie 

odpowiedniej zasługuje na kreatywne przemyślenie. 

Co następne? Biorąc pod uwagę, że masz dobrą, dobrze przygotowaną prezentację do wykonania, 

pozostałe slajdy zostaną przedstawione poniżej. Potrzebujesz mieszanki, z których każda zostanie 

wybrana jako najlepszy sposób na robienie sensu, a jednocześnie zapewni ruch, różnorodność i 

wizualizację. Ponieważ osiągnięcie tego zaczyna się od przygotowania ogólnej prezentacji, należy 

pamiętać o szczegółach już wspomnianych. Podczas przygotowywania musisz połączyć to, co chcesz 

umieścić w formie slajdów, z rodzajami slajdów, których będziesz używać. Te i niektóre używane w nich 

urządzenia obejmują: 

Zjeżdżalnie do przełamania lodu 

To wyrażenie, często używane w szkoleniu, odnosi się do slajdów, które pojawiają się wcześnie (przed 

lub po slajdzie tytułowym) i które są w pewnym stopniu oddzielone od treści. Są przeznaczone do: 

•Udzielania informacji 

• Wpływania na nastrój lub sposób myślenia publiczności 



• Spędź czas (przed rozpoczęciem formalnego postępowania). 

Informacje mogą obejmować szczegóły dotyczące harmonogramu lub notatkę sugerującą członkom 

grupy, że przed startem zrobią sobie filiżankę herbaty lub kawy. Slajd zaprojektowany, aby wpływać na 

nastrój lub myślenie, może zadać pytanie (na przykład: czego najbardziej się boisz w przedstawianiu? - 

zapytał przed rozmową o tym, jak przedstawić zawierającą dyskusję na ten temat). Może wstrzyknąć 

lekką nutę (powiedzmy kreskówka) lub szybki udział. Może zostać wyświetlony slajd z informacją: 

Przedstaw się najbliższym sąsiadom w grupie. 

Slajdy listy kontrolnej 

Prosty slajd listy kontrolnej jest przydatny jako rodzaj programu szeregowego. Wyjaśnia ludziom, co 

obejmie prezentacja lub jej część. Czasami sensowne jest pokazywanie tego rodzaju rzeczy 

kompletnych, a nawet pokazywanie ich kilka razy, gdy poruszasz się po porządku dziennym, to kiedy 

publiczność może czerpać korzyści ze zrozumienia ogólnego kształtu tego, co nadchodzi i gdzie pasuje 

konkretny bieżący temat. Przy innych okazjach lepiej jest dodawać dodatkowe punkty w trakcie 

podróży. Chociaż są one zbliżone do rodzaju slajdów, których najlepiej się pozbyć (lub zminimalizowane 

jako odsetek całego zestawu slajdów), z pewnością odgrywają one rolę i realistycznie pod względem 

czasu, wysiłku i kosztów tworzenia slajdów muszą odgrywać swoją rolę ponieważ są najprostsze i 

najszybsze do stworzenia. Dla większości celów nie każdy slajd można w pełni zilustrować. Proste takie 

slajdy mogą być, ale nadal mogą zawierać element ilustracji, projektu lub podkreślenia w ramach tego, 

co przesłania ich przesłanie. 

Schematy slajdów 

Przydatne są tutaj różne rzeczy, ale wszystko musi być wystarczająco proste, aby było jasne. Będziesz 

mógł tutaj pomyśleć o różnych podejściach, w tym schematach czasowych i schematach 

organizacyjnych pokazujących, w jaki sposób jedna rzecz (w tym przypadku osoba lub dział) odnosi się 

do innej. Kolory są dla niej ważne (chociaż nie mogą pokazane tutaj) i należy je wybrać, aby wyraźnie 

rozróżnić przedstawione elementy, na przykład dwa różne projekty realizowane w czasie. Takie rzeczy 

bardzo wyraźnie pokazują zasadę „obrazu wartego tysiąca słów”. Jednym z klasycznych urządzeń jest 

wykres kołowy, który łatwo zauważyć, w jednej chwili może zająć wiele zdań zawierających liczby i 

wciąż być mylącym. Wykresy słupkowe są kolejnym przykładem czegoś pożytecznie zobrazowanego 

ZWRÓĆ UWAGĘ: Zamiast plądrować raporty i broszury oraz ponownie wykorzystywać to, co może się 

tam pojawić, o wiele lepiej jest dostosować nowy slajd, upraszczając informacje, rysując i 

przedstawiając tylko to, co chcesz zrobić. Szczególną wadą jest tutaj użycie złożonej (istniejącej) mapy, 

a następnie poproszenie ludzi o zignorowanie jej części lub jej części. 

W przypadku diagramów największym niebezpieczeństwem jest mylące, prezentując zbyt wiele 

informacji lub zbyt wiele naraz lub na jednym slajdzie. Takie wykresy prawie zawsze muszą pochodzić 

ze slajdu, aby były proste i uniemożliwiały ludziom: 

• Brakuje wiadomości, ponieważ jest ona zakopana w masie informacji, z których większość jest albo 

nieistotna, albo z jakiegoś powodu nie jest przywoływana 

• Wściekły na fakt, że wydaje się, że czegoś im brakuje: Chwileczkę, co to wszystko było? 

Jeśli wiele informacji jest niezbędnych, może być konieczne rozłożenie ich na wielu slajdach lub 

załatwienie spraw w inny sposób, być może z ulotką, którą można szczegółowo zbadać. 

Slajdy z wykresami 



Wykresy są prawdopodobnie najlepszym przykładem zdjęcia wartego tysiąca słów. Pomyśl, co może 

przekazać jeden prosty wykres kołowy. Ponownie konieczne jest uniknięcie zbyt dużego poziomu 

złożoności i uproszczenie. Możesz: 

• Użyj więcej niż jednego slajdu, aby zrobić punkt 

• Stopniowo dodawaj różne wiersze w miarę rozwoju twojego wyjaśnienia 

• Uważaj na liczby określające, co się dzieje: muszą być czytelne 

• Uważaj na kolizje kolorów zmniejszające czytelność. 

UWAGA: Wszystko, co ma związek z liczbami i finansami, wymaga szczególnej opieki, ponieważ wiele 

osób jest do pewnego stopnia „ślepych na liczby” i poświęca chwilę, aby poradzić sobie z różnymi 

rzeczami. 

Radzenie sobie z większą złożonością 

Zakładając, że masz jasność co do każdego fragmentu wiadomości i porządkujesz rzeczy w małe 

kawałki, musisz zdecydować, jak najlepiej przedstawić punkt. Wykresy mogą wyrażać sporo szczegółów 

w pół-wizualny sposób, szczególnie jeśli są dobrze zaprojektowane i używane. Oczywiście techniczna 

magia programu PowerPoint pozwala budować złożone wykresy, dodając jeden element po drugim. 

Ale nie pozwól, aby zrobiły się zbyt skomplikowane i zastanów się dokładnie, gdzie możesz 

potrzebować dwóch lub trzech slajdów, aby wskazać punkt. 

Zdjęcia, obrazy i kreskówki 

Ilustracje mają różne formy i mogą służyć różnym celom. Pierwszym z nich jest po prostu dodanie 

rzeczywistego obrazu do opisu. Na przykład jako pisarz mogę machać książką w stronę publiczności i 

mam nadzieję, że niektórzy przyjdą i obejrzą ją (kupią?) Po rozmowie, ale slajd okładki książki zwiększa 

wrażenie, jakie ludzie mają na ten temat, oraz prawdopodobieństwo zakupu kopii. Slajd można 

również pozostawić w widoku podczas sesji pytań i odpowiedzi; można również dodać szczegóły opcji 

zakupu. Oczywiście użyte zdjęcia mogą różnić się od zdjęcia produktu po przykład reklamy i wiele 

więcej (jak okładka książki powyżej). Cyfrowe aparaty fotograficzne ułatwiają niektóre takie slajdy aby 

utworzyć, pobierając zdjęcie zrobione na komputer, a następnie do pakietu slajdów. Ponadto istnieje 

wiele bibliotek zdjęć, z których można korzystać, takich jak Internet iStock. 

UWAGA: Jedno zastrzeżenie: strzeż się robienia zdjęć z dowolnego miejsca, które może naruszać prawa 

autorskie, ponieważ może to kosztować dużo pieniędzy. 

Możesz nawet mieć „kreskówkę” bez obrazu, co ułatwia tworzenie. Uważaj na znaki, cytaty lub żetony, 

które mogą działać samodzielnie, zapisz je i używaj ich w razie potrzeby. Przypomniało mi się jedno, 

które może być przydatne, jeden z wielu fałszywych znaków pojawiających się w biurach: 

W PRZYPADKU POŻARU: weź pliki i biegnij w kierunku płomieni 

Istnieje wiele różnych opcji, a sztuczka polega po prostu na wywołaniu zmian, przy jednoczesnym 

upewnieniu się, że dowolna wybrana opcja odpowiada punktowi, który próbujesz wprowadzić. Rozważ 

skorzystanie z następujących opcji: 

• zdjęcia 

• Mapy 

• Rysunki 



• Kreskówki 

• Postacie 

• Sylwetki 

• Symbole (£, $.! I więcej) 

• Cytaty (znane lub inne) 

Zobacz też, czy możesz pomyśleć o innych lub połączyć niektóre z nich w przydatną kombinację 

Łączenie wiadomości ze zdjęciem 

Jakikolwiek opis jest w to zaangażowany, lepiej być dobrym. Rozważ praktyczny przykład: firma, która 

sprzedaje sprzęt kuchenny do hoteli, restauracji i kawiarni. Jedna linia produktów to seria płaskich 

rusztów. Oferują różne rozmiary, ale jedno z nich można lepiej opisać jako zdolne do gotowania 

kilkunastu jaj jednocześnie, zamiast mówić, że ma powierzchnię około 300 centymetrów 

kwadratowych. Zdjęcie przedstawiające możliwości gotowania jajek i boczku w porze śniadania czyni 

ten punkt jeszcze silniejszym i znacznie bardziej prawdopodobne jest, że będzie miał wpływ, niż próba 

wyobrażenia sobie „300 centymetrów kwadratowych”. Umieszcza to w warunkach klienta; kolorowa 

ilustracja jest jeszcze lepsza. Znów istnieją różne sposoby na zrobienie tego. Na przykład mogą być w 

to zaangażowane dwie slajdy obrazkowe: jedna pokazująca kolejkę, druga grillująca jedzenie 

śniadaniowe - w dowolnej ilości. Jest to z pewnością znacznie potężniejsze niż zdjęcie pustego grilla 

(widziałem jeden, widziałem je wszystkie) 

Być może niektóre słowa mogą zostać dodane jako drugi etap, aby podsumować lub podkreślić to, co 

zostało powiedziane, ale obraz prowadzi przekaz. Pamiętaj, że sekwencja tutaj obejmuje myślenie o: 

• Klient i jaki produkt może mu odpowiadać 

• Produkt 

• Jak to opisać 

• Następnie slajdy i ilustracje (zdjęcia, rysowanie linii lub cokolwiek innego) 

• I wreszcie słowa podsumowujące użyte z obrazem. 

Wyrafinowanie nieograniczone 

PowerPoint potrafi robić niezwykłe rzeczy, zakopane w tym pozornie prostym oprogramowaniu jest 

zasobem, który może tworzyć niewiarygodnie uderzające obrazy: pełne kolorów, ruchu, wideo i 

obrazów, które naprawdę zasługują na miano „pomocy wizualnej”. Istnieje mnóstwo dzwonków i 

gwizdów, w tym możliwość dodawania materiału filmowego i dźwięku - dialogu, muzyki, efektów 

dźwiękowych i innych. Pełny potencjał tego jest nieco poza naszym skrótem tutaj, ale jeśli jesteś 

zainteresowany, sprawdź książkę Killer Presentations, którą w rzeczywistości napisałem z Nickiem 

Oultonem, i która jest opublikowana przez How-to-Books. Organizacja Nicka, m62 Visual 

Communications, jest liderem w tej dziedzinie, do tego stopnia, że tak to zostało opisane: Ci faceci 

wiedzą więcej o PowerPoint niż ktokolwiek inny na świecie, wiceprezes giganta IT Symantic. 

Koncentruje się na prezentacjach marketingowych, a sprzedaże związane z dużymi biletami, ale opis i 

ilustracje tego, co można zrobić, po prostu zadziwiają wielu ludzi. Sprawdź www.m62.net, aby zobaczyć 

więcej przykładów. Ostatni pomysł 

Uważaj na skróty. 



UWAGA: chociaż wcześniejsza prezentacja może być dobrym punktem wyjścia do przygotowania 

kolejnej i praca w ten sposób oszczędza czas, nie jest to panaceum. 

Zawsze musisz wprowadzić wystarczające zmiany, aby stworzyć coś absolutnie odpowiedniego dla 

każdej prezentacji lub pokazu. W końcu odchodzisz od streszczenia i zarówno ty, jak i publiczność 

możecie cierpieć. Czasami lepiej jest zacząć od czystej kartki papieru i zostawić to, co zrobiłeś w 

przeszłości, z jednej strony. Teraz, po zapoznaniu się z głównymi możliwościami „slajdów innych niż 

śmierć” i aby połączyć podejścia do korzystania ze slajdów z podstawowymi osobistymi technikami 

przygotowywania i prowadzenia prezentacji, Afterword zawiera podsumowanie tych umiejętności. 

Tymczasem jest tutaj sporo okazji, które pozwolą ci stworzyć coś zupełnie innego - i bardziej 

interesującego i wyjaśniającego - od tego, co niestety stało się normą „śmierci przez PowerPoint”. Jeśli 

chcesz zwrócić uwagę tylko na jedną regułę, która nieuchronnie poprowadzi cię w lepszym kierunku, 

musi to być: 

UWAGA: nie twórz pełnych slajdów i nie czytaj od nich długich tekstów, szczególnie nie rób tego twarzą 

do ekranu i z dala od odbiorców. 

Mając na uwadze tę zasadę, gdy zaczynasz przygotowywać następną prezentację, będziesz osobno 

przeglądać treść (to, co powiesz) i slajdy (co pokażesz, aby wesprzeć i ulepszyć wiadomość). To z kolei 

sprawi, że oba elementy będą silniejsze, a całość prezentacji, którą sprawisz, stanie się bardziej 

interesująca i osiągnie swój cel. 

Posłowie 

Kiedy przybył PowerPoint, zmienił oblicze prezentacji i szybko stał się normą. Zrobić prezentację. Wyjdź 

z PowerPointa. Pod wieloma względami pomogło to zarówno prezenterom, jak i widowni. 

Ale… zawsze jest ale. 

Z jakiegoś powodu - braku wiedzy lub doświadczenia w połączeniu z zmartwieniem wielu osób 

związanych z formalnym przedstawieniem - nawyki, a w wielu przypadkach złe nawyki, wraz z czystym 

lenistwem, stały się powszechną częścią jego stosowania. Zbyt duża część tego rodzaju prezentacji 

opiera się na kopiowaniu. Wewnątrz organizacji, a także na zewnątrz, ludzie widzą, że prezentacje są 

robione i kopiują ich sposób. Jest to oczywiście dobry sposób na nabycie dobrych praktyk, ale to złe 

nawyki wydają się być najłatwiejsze do przekazania. 

UWAGA: nie popełniaj błędu w przypadku nijakiego prowadzącego nijak. 

Właśnie dlatego, że tak wiele prezentacji jest marnych - dlaczego inaczej zdanie „śmierć przez 

PowerPoint” tak mocno wkroczyło w ten język? - jest tu okazja. Ten tekst nie sugeruje wylewania 

dziecka z kąpielą, nie sugeruje podejść, które będą kosztować ziemię i będą trwały wiecznie w 

przygotowaniach. Małe, ale znaczące zmiany mogą sprawić, że wiele brakujących prezentacji z 

połyskiem stanie się czymś lepszym, a może czymś wyjątkowym. Są tu rzeczy, których należy unikać, w 

niektórych przypadkach bardzo wiele, których należy unikać, oraz szereg sposobów wzmocnienia tego, 

co robisz, aby wyraźniejsze były twoje pomoce wizualne, bardziej zdolne do wzmocnienia i ulepszenia 

tego, co mówisz, i aby cała prezentacja była bardziej prawdopodobna jego cele. 

Co następne? Jeśli uważasz, że możesz wprowadzić zmiany, zacznij je wprowadzać. Eksperymentuj, 

wypróbuj różne sposoby, a przede wszystkim wyłącz tego automatycznego pilota i naprawdę pomyśl 

o tworzonych slajdach. Nie zniechęcaj się. To Arnold Bennett powiedział: Każda zmiana, nawet zmiana 

na lepsze zawsze towarzyszy wadom i dyskomfortowi. Być może pasuje to tutaj. Jeśli zauważysz coś 

sugerowanego tutaj, kolejna przygotowana prezentacja może potrwać nieco dłużej niż zwykle. Niech 



tak będzie: ale możesz być zaskoczony, jak bardzo możesz poprawić to, co robisz i jak szybko można to 

zrobić. Czy zmiana jest warta zachodu? Bez wątpienia tak jest. Możliwość dobrej prezentacji jest 

niezbędna dla tak wielu osób (szacuje się, że na całym świecie jest ponad 450 milionów użytkowników 

programu PowerPoint - to prawda!). Dla wielu z nich ma to zasadnicze znaczenie dla ich pracy i kariery. 

Jeśli dotyczy to ciebie, to detoksykacja twoich obecnych sposobów i wypróbowanie czegoś innego 

może być najlepszą rzeczą, jaką kiedykolwiek robisz w odniesieniu do swoich prezentacji. Zapytaj tych, 

z którymi rozmawiasz. Sprawdź, jak dobrze osiągasz zamierzenia. Potężne prezentacje się nie zdarzają, 

ale jeśli upewnisz się, że to robią, dywidendy mogą być ogromne. Jeszcze jedno: dziękuję za 

przeczytanie tej książki (jeśli tak zrobiłeś), za poświęcenie na to czasu i… nie, to nie jest dobry wniosek, 

więc… 

UWAGA: w szczególności należy unikać slajdów, które mówią „Dziękuję”, zwłaszcza pośród mnóstwa 

gadatliwości; szczególnie jeśli są zaprojektowane do odczytu. 

W wielu okolicznościach dobrze, często koniecznie i uprzejmie jest powiedzieć „dziękuję”. Ale najlepiej 

nie mówić tego jako ostatniej rzeczy, którą mówisz. Prezentacje powinny kończyć się wysoką notą; 

charakter tego zależy od charakteru okazji. Tak więc, rozpoczynając ostatnie kilka minut prezentacji od 

podziękowań: Dziękuję za zaproszenie i za poświęcony czas, być może mógłbym poświęcić jeszcze kilka 

minut i postawić ostatni punkt ... ma sens. Następnie, dzięki uprzejmości, możesz zabrać głos i 

zakończyć wezwaniem do działania lub czymkolwiek innym. To powiedziawszy, a moje „dziękuję” 

celowo umieszczone pod koniec, aby podkreślić, potrzebuję innego sposobu na zakończenie. 

To George Bernard Shaw powiedział: Jestem najbardziej spontanicznym mówcą na świecie, ponieważ 

każde słowo, każdy gest i każda retorta zostały dokładnie przećwiczone. Założę się, że gdyby 

PowerPoint był w jego czasach, dokładnie przemyślałby każdy slajd. Powinniśmy wszyscy. 


