SZIE Ybl Miklós Építéstudományi Kar - … INTÉZET
Tárgy neve: 2 napos Prezentációs tréning
félévzárás módja:
kreditpont:
tanév:
félév
Saját készítésű
2
2017/2018
2.
prezentáció
előadása
Tárgyfelelős: Orosz György
Képzés:

Kód:
évfolyam
valamennyi évfolyam

A "C" típusú tantárgy javasolt helye a képzésben: nincs megkötés
Javasolt előtanulmány: nincs

TEMATIKA ÉS ÜTEMTERV
Téma / Feladat

Módszer

Időtartam

1. nap (8 óra)
Bemutatkozás

15 perc

Szabályok megbeszélése

5 perc

Tréninget megalapozó, ráhangolódást elősegítő játékos
feladat
Egy szóbeli prezentáció előkészületei
 Címválasztás, anyaggyűjtés, prezentációs helyzet
 A prezentáció tartalmának kidolgozása
 A prezentáció irányítása: a CHS elv
 A prezentáció tagolása
 A prezentáció igényes kialakítása, szabályok
 Önellenőrző teszt
A prezentáció előadásának lelki körülményei, lámpaláz
csillapító módszerek
A magabiztosság kellékei a pódiumon
 praktikák és hibák
Viselkedés előadás közben
 Testbeszéd
 Gyakori előadói hibák és elkerülésük
A kiosztott téma bemutatása
 A tréning résztvevői kapnak egy-egy érdekes cikket, vagy
csak egy címet, melyet a korábban ismertetett
szempontok alapján 30 perc felkészülési idő alatt
feldolgoznak,
 majd 5-5 percben, szóban előadják. A mondandójuk
strukturálását előre kiosztott sablon segíti.
 Az előadások közös kiértékelése.
Előadás számítógép és projektor segítségével
 Prezentáció készítő szoftver kezelése és trükkjei
 javasolt és ellenjavallt technikai megoldások, stb.
Előadás írásvetítővel
 gyakori hibák, praktikák a kikerülésükre
Otthoni feladat kiosztása: Prezentáció készítése a tanultak
alapján, egy szabadon választott témában, PowerPoint, vagy
Prezi szoftver felhasználásával

csoportmunka

10 perc

Interaktív előadás

120 perc

Interaktív előadás +
egyéni munka,
csoportos kiértékelés
Interaktív előadás +
egyéni gyakorlatok

30 perc
30 perc

Interaktív előadás

90 perc

Egyéni munka +
csoportos munka

160 perc

Interaktív előadás

30 perc

Otthoni munka

5 perc

Az otthon elkészített prezentációk előadása 10-10 percben
 Az előadás videofelvételen rögzítésre kerül, majd a
csoport közösen kielemzi.

Egyéni munka +
csoportos munka

400 perc

Tapasztalatok, tanulságok megbeszélése, tréning zárása

csoportos munka

80 perc

2. nap (8 óra)

KÖVETELMÉNYEK / FELADATOK / ZÁRTHELYI / ÉRTÉKELÉS

1. és 2. nap

LEÍRÁS
A tréning sikeres elvégzésének
feltételei:
- a hallgatóknak mindkét napon
a tréning elejétől a végéig részt
kell venniük a foglalkozásokon,
- a csoportmunkákban minden
hallgatónak részt kell vennie
- az első nap egyéni feladatát a
tréning keretében a
hallgatónak el kell végeznie,
nincs
- a tréning 2. napján a
hallgatónak az otthon
elkészített prezentációt a
megfelelő file formátumban
magával kell hoznia és azt az
első napon tanultaknak
megfelelően élő szóban elő
kell adnia.

BEADANDÓ

PONTÉRTÉK

2 kredit

A fenti követelmények teljesítésének elmaradása a tantárgy sikertelen teljesítését eredményezi.

TANTÁRGYPROGRAM
Tárgy neve: Prezentációs tréning
Tárgyfelelős: Orosz György mesteroktató
Tárgy rövid leírása:
A Prezentációs tréning két napos készségfejlesztő, kiscsoportos gyakorlati foglalkozás. A tréning két napja között egy
hét telik el. A Tréningen résztvevő hallgatók száma maximum 15 fő. A tréningre bármely évfolyam hallgatója
jelentkezhet, előkövetelmény nincs.
A kétnapos tréningen


a résztvevő hallgatók gyakorlati keretek között megtanulják a prezentációkészítés írott és íratlan szabályait;



képessé válnak rendszerben látni és logikusan felépíteni a mondanivalójukat egy konkrét üzenet célba
juttatása érdekében;



támpontokat kapnak ahhoz, hogy bátran kiálljanak a hallgatóság elé; és így



az egyetemi tanulmányaikon túl olyan gyakorlati készségeket is elsajátítanak, melyek a későbbi
munkahelykeresés és munkavégzés során elengedhetetlenül szükségesek.

Irodalom:

kötelező: nincs
ajánlott: nincs

