Савети за припрему добре презентације1

Да бисте заинтересовали слушаоце и боље валоризовали ваш рад, потребно је да
припремите усмену презентацију. Такав корак је неопходан, чак, шта више, неминован.
Огроман број изврсних истраживања остаје несхваћен и/или неискоришћен само зато што
аутори нису знали да на ефикасан начин представе слушаоцима своје резултате. Ево
неколико савета који ће вам омогућити да побољшате ваше презентације.
1.

Будите концизни: ваше време, које је ограничено, треба да искористите да бисте
упутили једну или највише две поруке. Уколико располажете са десетак минута,
ограничите се на највише петнаестак фолија или слајдова који ће пратити ваше
излагање.

2.

Поштујте правило K. I. S. S: Keep it short and simple! (Нека буде кратко и
једноставно!) … насупрот, много мање интересантном правилу K. I. L. L: Keep it
large and legible! (Нека буде крупно и читко!)

3. Не читајте ваше саопштење досадним гласом, већ изаберите интересантне и
оригиналне поруке како бисте привукли пажњу ваших слушалаца и то користећи
активан глас. Пажња слушалаца је највећа током првих минута вашег излагања –
искористите је!

4. Не говорите сувише брзо, говорите довољно гласно како би сви могли да вас
разумеју без напора и вежбајте да гледате у присутне. Ако излажете на енглеском,
и ако не владате добро тим језиком, слушаоци ће вам лако опростити вашу
невештост. Али, уколико читате монотоним гласом текст који сви имају пред
собом, то вам у сваком случају неће ићи у прилог.

5. Припрема квалитетних слајдова више зависи од вашег доброг осећаја, него од

коришћења најновијих компјутерских програма. Слајдови морају бити читљиви
и из последњих редова, једноставни и разумљиви. Добро осмишљени, они
представљају нит водиљу вашег излагања, и треба да подрже вашу аргументацију,
а не да представљају замену за ваше истраживачке резултате. Нека на слајдовима
реченице буду кратке: придржавајте се правила „6 x 6" – највише 6 речи по
реду, и највише 6 редова по слајду. Користите фонтове који нису мањи од 14
pt.

У принципу, табеле и графикони вашег писаног саопштења не могу да се користе у облику
у коме су дати у тексту. Треба их поједноставити, повећати величину фонтова, подебљати
неке линије, користити боје уз претходну проверу њихове читљивости, дати кратак и по
могућности „шокантан” наслов. Поједине табеле ће бити замењене графиконима или ће
колоне бити регруписане. Понекад, неки компликовани слајд може бити замењен са два
једноставнија.
Строго водите рачуна о времену којим располажете. Прекорачење времена ће нагласити
вашу неспособност да контролишете своје излагање и биће тумачено као непоштовање
наредних референата, као и слушалаца (чија способности држања пажње и концентрације
брзо достиже свој максимум).
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