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Prezentările publice sunt un mod foarte eficace de comunicare, fie ea internă sau 
externă. Ele sunt utile pentru introducerea de noi concepte în agenda echipei tale, 
prezentând părților interesate munca voastră sau educând grupul țintă. Cu toate 
acestea, pe cât de comune și de utile cum sunt, de multe ori prezentările sunt adesea 
văzute ca fiind plictisitoare și o pierdere de timp. Acest lucru se întâmplă pentru că cei 
care prezintă nu dedică suficient timp pentru a le face atractive, nu știu cum să facă asta 
sau nu se deranjează să se pregătească pentru ele. 

Probabil majoritatea am simțit asta. Nu este foarte greu să ne amintim o prezentare în 
care vorbitorul a fost atât de monoton, încât a fost cu neputință să rămânem 
concentrați. Sau când a înghesuit toată informația pe diapozitive și le-a citit pe toate în 
loc să aibă contact vizual cu audiența. Sau când prezentarea a conținut atât de multe 
cuvinte elevate și tehnice încât a fost imposibil să-ți faci o imagine clară asupra 
subiectului.  Nu sunt amintiri plăcute, nu-i așa?  Deci, ce trebuie să facem ca să ferim 
viitoarea noastră audiență de aceeși experiență urâtă?  

Pentru realizarea oricărei prezentări trebuie să te gândești la 3 lucruri: ce vei prezenta, 
cum vei prezenta și ce fel de materiale audio, video sau de alt gen vei folosi pentru a 
transmite mesajul tău.  

Pasul 1 – Să știi ceea ce prezinți! 

Dacă tu nu poți înțelege despre ce vorbești, cum vrei să prezinți asta cuiva? Înainte de a 
te decide să faci o prezentare asigură-te că ești foarte familiarizat cu subiectul. Acest 
lucru nu înseamnă să cunoști doar textul și temele de prezentate, înseamnă să știi, de 
asemenea, informații suplimentare cu privire la context, conținutul său și planuri de 
viitor. De multe ori vei primi întrebări legate de prezentările tale ale căror răspunsuri nu 
se regăsesc în textul pe care ai decis să-l faci public, și de aceea este bine să fii pregătit. 
Pe de altă parte, când întrebat despre ceva despre care nu ai suficiente cunoștințe, să 
nu îți fie teamă să spui că, la momentul prezentării, nu deții toate informațiile necesare. 
Oferă-te să rămâi în contact cu persoana care a solicitat informațiile și transmite-i 
răspunsul când îl vei avea. 

 

7. Prezentări 
Cum să faci prezentări care vor atrage atenția 
publicului?  
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Pasul 2 – Cunoaște-ți audiența! 

Persoane diferite au interese diferite și din acest motiv două prezentări nu ar trebui să 
fie la fel. Este una să vorbești despre proiectele tale unor sponsori și alta să vorbești 
despre ele voluntarilor care vor lucra în ele. Pe lângă activități, sponsorii vor fi interesați 
și de vizibilitatea proiectului sau de principiile etice pe care le promovează.  Voluntarii 
vor fi interesați de oportunitățile pe care le au de a se implica și le pasă mai puțin de 
vizibilitatea proiectului. Pentru fiecare grup ai nevoie de o prezentare diferită.  

Mai mult decât atât, vocabularul pe care ar trebui să-l utilizezi, design-ul grafic al 
prezentării, nivelul de interacțiune și toate celelalte elemente din prezentarea ta ar 
trebui să fie adaptate persoanelor cărora le vorbești. Dacă prezinți voluntarilor un text 
prea complicat, cu o mulțime de informații tehnice, ei nu-l vor înțelege și se vor plictisi. 
Dacă prezinți doar informații simple unor persoane care provin din mediul de afaceri, ei 
vor crede că prezentarea ta nu este serioasă și o vor ignora. 

Înainte de pregătirea prezentării, prima întrebare pe care ar trebui să ți-o pui este "Care 
este interesul grupului meu țintă în legătură cu acest subiect?" și sa îți concentrezi 
prezentarea pe asta. A doua întrebare: "Cum poate publicul beneficia de pe urma 
acestor informații". Include, de asemenea, și la aceste aspecte. Oamenii vor acorda mai 
multă atenție lucrurilor despre care sunt conștienți că le vor îmbunătăți viața. Asigură-te 
că iei în considerare vârsta lor, nivelul cultural și profesional, nivelul de educație și orice 
alt aspect care poate fi relevant pentru ceea ce le vei împărtăși. 

Pasul 3 – Alege informații relevante! 

Oamenii au o capacitate limitată de a reține informații noi, deci, dacă îi vei bombarda 
cu prea multe informații, riști ca la sfârșitul prezentării să nu-și mai amintească ce le-ai 
transmis. Prezentările ar trebui să ofere un nivel minim de informații, formulate în cel 
mai simplu și cel mai scurt mod posibil, dar să transmită tot ceea ce e relevant. După ce 
faci un plan referitor la ceea ce dorești să incluzi în prezentare, revizuiește fiecare idee și 
întreabă-te dacă este relevantă și cât de mult ar avea de suferit prezentarea dacă nu ar 
fi inclusă. 

Pasul 4 – Gândește-te la experiență, nu doar la conținut!  

După cum s-a menționat în prima parte a acestui manual, 
comunicarea în secolul 21 nu se mai rezuma doar la 
transmiterea unui text; este vorba de furnizarea unui 
conținut complex care să creeze o adevărată experiență 
pentru receptor. Cu siguranță, trebuie să te gândești ce 
poti utiliza pentru a crea o astfel de experiență. Fotografiile transmit 

Gândește-te și la 
experiența pe care o vei 

crea, nu doar la conținut 
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un mesaj puternic, mult mai puternic decât textul simplu, astfel încât acestea sunt 
oricând binevenite. Ce te va convinge că există o problemă de poluare într-o zonă? 
Unele statistici despre anumiți poluanți sau o fotografie cu animale care suferă din cauza 
ei? Acest gen de imagini sunt disponibile din abundență în mediul online și există o 
mulțime de site-uri care le oferă gratuit. O fotografie adecvată poate imbunătăți în mod 
dramatic modul în care publicul percepe informațiile pe care încerci să le transmiți. 

Mai mult, prezentările nu sunt doar despre slide-uri. Găsește modalități de a 
interacționa cu audiența ta, de a crea acea experiență. Exemplifică lucrurile despre care 
vorbești. Dă mai multă însemnătate numerelor prin grafice și permite celor care te 
privesc și te ascultă să înțeleagă mai multe despre context. Invită beneficiari ai 
activităților care pot să vorbească despre experiența avută în legătură cu munca depusă 
alături de organizația ta. Explică felul în care lucrul pe care tu îl descrii poate fi pus în 
practică sau crează emoții puternice cu ajutorul unor clipuri video.  Prezintă experimente 
scurte care vor face audiența mai conștientă de sentimentele sale, oferă-le celor 
prezenți oportunitatea de a contribui la prezentare. Utilizează muzica pentru a crea 
atmosfera pe care o dorești. Folosește foi de hârtie pentru a genera conținut pe 
parcursul prezentării. Pe scurt, uită despre simpla transmitere a unui text. Trebuie să 
creezi o întreagă experiență și tot ce te ajută să faci asta este bine venit!  

Pasul 5 – Crează slide-uri simple cu minim de text! 

Chiar dacă utilizarea de imagini eficace este recomandată, diapozitivele (slide-urile) pe 
care le pregătim nu trebuie să fie prea pline de text sau alte materiale vizuale. Acest 
lucru va distrage atenția spectatorilor de la informațiile esențiale și îi va face să se 
concentreze pe lucruri care nu sunt cu adevărat importante. 

Primul lucru pe care trebuie să ți-l amintești: diapozitivele sunt doar o parte din 
prezentare! Nici măcar partea principală. Dacă slide-urile sunt cea mai importantă parte 
a prezentării, atunci de ce nu te limitezi la a le trimite prin e-mail? Amintește-ți, tu nu 
citești doar un text; tu oferi o întreagă experiență și emoțiile asociate cu aceasta. 
Diapozitivele singure nu pot face acest lucru, ele doar vin în sprijinul a ceea ce faci tu! 

În ceea ce privește numărul slide-urilor, se consideră că nu 
ar trebui să existe mai mult de 15 într-o prezentare de 
15-30 de minute și că fiecare diapozitiv trebuie să aibă 
nu mai mult de 3 rânduri, fiecare dintre aceste rânduri 
conținând maxim 5 cuvinte. Pe de altă parte, diferite 
prezentări care abordează diferite grupuri țintă 
necesită o abordare mai diversificată, dar este 
recomandat să încerci să rămâi în jurul acestor cifre. 

Un  slide nu ar trebui să 
aibă mai mult de 3 

rânduri de maxim 5 
cuvinte fiecare  
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Legat de tipurile de caractere folosite (font-uri), încearcă să nu le schimbi pe parcursul 
prezentării. Două tipuri (de exemplu, unul pentru titluri și unul pentru conținut) ar trebui 
să fie de ajuns. De asemenea, încearcă să păstrezi dimensiunea și culoarea stilurilor, 
păstrând-o constantă pentru titluri, pentru conținut și, respectiv, pentru adnotări. 
Oamenilor le place creativitatea și varietatea, dar, de asemenea, se bucură și de puțină 
ordine și consecvență.  

Dacă dorești ca diapozitivele tale să obțină atenția cuvenită, poți încerca, de asemenea, 
să folosești alte tipuri de caractere decât cele tipice pentru software-ul de prezentare. 
Internetul oferă o mare varietate de fonturi, cele mai multe dintre ele fiind disponibile 
gratuit. Pe de altă parte, asigură-te că acestea sunt ușor de citit și că literele nu conțin 
prea multe decorațiuni. Adesea se consideră că stilurile Sans Serif, cele fără micile 
"codițe" pe litere, sunt cele mai adecvate. De asemenea, amintește-ți că dacă descarci 
font-uri de pe Internet acestea vor fi disponibile doar pe computerul tău. De îndată ce 
vei deschide prezentarea pe un alt computer care nu îl are instalat, fontul tău va fi 
înlocuit cu unul standard. Astfel, trebuie să ai in vedere să îl instalezi și pe celălalt 
computer. 

Asigură-te că există suficient contrast între text și fundalul diapozitivului pentru ca textul 
să fie ușor de citit. De asemenea, ar trebui să verifici ca dimensiunea textului să fie 
suficient de mare, astfel încât persoanele care stau în ultimul rând (sau cele aflate la cea 
mai mare depărtare de ecran) să aibă posibilitatea de a citi. 

Pentru a face prezentarea mai atrăgătoare poți adăuga, de asemenea, unele elemente 
grafice pentru decorare, atâta timp cât nu aglomerezi diapozitivul cu ele. Efectele de 
tranziție sunt, de asemenea, utilizate în același scop, dar de multe ori ele distrag atenția 
publicului, așa că nu adăuga mai mult de un singur efect simplu (nu prea brusc sau prea 
lung) și păstreză-l pe același de-a lungul întregii prezentări. 

Dacă există mai mult text pe care ai dori să-l adaugi, niște rapoarte sau orice altceva 
care nu poate încăpea în cele 15 diapozitive, ai posibilitatea de a crea o fișă pe care să 
o distribui la sfârșitul prezentării. Ar trebui să eviți distribuirea acesteia la începutul 
prezentării pentru că oamenii vor începe să o citească în loc să fie atenți la prezentare. 
Ține minte să anunți încă de la început că un astfel de document este disponibil. 

Pasul 6 – Exersează-ți prezentarea! 

Nu degeaba Steve Jobs, cu toată experiența sa în susținerea de prezentări care au fost 
văzute de milioane de oameni, exersa acele prezentări cu luni înainte. Știa ce orice 
prezentator bun știe: cel mai bun mod de a arăta încredere de sine, de a fi suficient de 
fluent și de a transmite emoțiile potrivite este prin exercițiu. Și acesta nu este singurul 
beneficiu: repetând prezentarea poți face, de asemenea, modificări la aceasta, atunci 
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când simți că lucrurile nu sunt destul de bune, îmbunătățind-o. 

Fie că repeți de unul singur cu computerul tău, fie în fața unei camere video pentru a 
revizui apoi prezentarea și a vedea ce trebuie îmbunătățit sau în fața unui public de 
testare, clipele petrecute făcând asta sunt momente investite într-o prezentare perfectă, 
care de multe ori poate însemna diferența dintre succesul și eșecul muncii tale. 
Amintește-ți să ceri feedback cu privire la prestația ta! 

Pasul 7 – Susține prezentarea! 

Aceasta este, de departe, considerată de mulți ca cea mai complicată parte, implicând 
uneori emoții și temeri copleșitoare. Dar, cu suficientă exersare și cu experiența 
anterioară, lucrurile ar trebui să fie destule de simple. 

Iată câteva lucruri care ar trebui luate în considerare în timpul prezentării: 

! În primul rând și cel mai important – Nu fii monoton! – Niciodată să nu îți 
transmiți mesajul cu aceeași tonalitate și intensitate de la început la sfârșit. 
Schimbă tonul, accentuează anumite cuvinte care sunt importante în propoziție, 
folosește pauze, schimbă ritmul, arată-ți entuziasmul sau spune o glumă! Orice 
este necesar pentru a aduce o schimbare, astfel încât cei care te urmăresc să nu 
adoarmă de la tonul constant al vocii tale.  

! Fii suficient de clar și vorbește tare – Ca să te asiguri că ești auzit suficient de 
bine și nici nu vorbești prea tare, imaginează-ți că vorbești cu persoanele aflate 
cel mai departe de tine și ajustează-ți astfel volumul vocii.   

! Nu vorbi prea repede – Fiind emoționat poți să vorbești mai repede. Este un 
mecanism de apărare al creierului tău, conform căruia, cu cât vorbești mai 
repede, cu atât situația stresantă se încheie mai repede. Încearcă să controlezi 
asta. Mai mult, atunci când prezinți unui public care nu vorbește acea limbă la 
nivel nativ, chiar și un ritm obișnuit poate fi greu de urmărit, deci ia și asta în 
considerare.   

! Nu citi de pe diapozitive – Dacă ai făcut greșeala de a adăuga foarte mult text 
pe diapozitivele tale, vei avea, de asemenea, tendința de a citi în loc să vorbești 
liber pulbicului. Ține cont de faptul că și ei pot citi și că rolul tău nu este de a le 
recita textul, ci de a utiliza acel text pentru a susține noi informații și emoții pe 
care le împărtășești. Mai mult decât atât, oamenii nu pot să citească și să asculte 
în același timp, astfel că dacă ai prea mult text, atenția lor va fi captată de citirea 
acestuia și nu de ascultarea prezentării tale. 

! Utilizează un vocabular adecvat– Cum a fost menționat anterior, trebuie să îți 
cunoști audiența și să îți adaptezi prezentarea acesteia. Și nu ne referim doar la 
conținut, ci și la cuvintele pe care le folosești. Nu toată lumea poate înțelege 
diferiți termeni tehnici sau și mai rău, argou sau jargon. Publicul poate să nu 
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înțeleagă jargonul dintr-o anumită țară. Mai mult, atunci când vorbești într-o 
limbă care este străină pentru publicului tău, majoritatea expresiilor sau a 
cuvintelor care nu fac parte din vocabularul uzual sunt adesea greu de înțeles.  

! Utilizează un limbaj al corpului potrivit– În ceea ce privește limbajul corpului, 
chiar am putea crea un nou manual care să se refere doar la acesta. Fiecare 
dintre gesturile noastre poate înseamna enorm. Totuși, există unele aspecte care 
sunt mai importante și, de asemenea, cel mai frecvent ignorate. 

În primul rând: contactul vizual. Păstrează întotdeauna contactul vizual cu 
publicul. Nu te uita la podea, la tavan, la ecranul de proiecție sau la doar unul 
sau câțiva dintre participanți. Încearcă întotdeauna să menții contactul vizual cu 
fiecare membru al publicului.  

În al doilea rând: adoptă o poziție deschisă. Acest lucru înseamnă că mâinile tale 
ar trebui să fie într-o astfel de poziție încât trunchiul să fie expus. Procedând 
astfel, vei indica prietenie, deschidere și dorință. Nu ține brațele împreunate, 
încrucișate la nivelul pieptului sau la spate ca un profesor de modă veche care 
așteaptă să pedepsească pe cineva! 

În al treilea rând: nu-ți arăta stresul. Nu te juca cu inelul pe care îl ai pe deget, cu 
părul, cu degetele, pix, telefon sau orice altceva. Atenția oamenilor este distrasă 
de zonele în care ochiul detectează mișcare; dacă mâna ta se va mișca în continu, 
nu te aștepta ca cineva să acorde atenție la ceea ce spui. Mai mult decât atât, 
toate aceste gesturi te fac să pari nesigur iar audiența ta nu va mai avea 
încredere în ceea ce le transmiți.  

În al patrulea rând: nu te mișca prea mult! Deși schimbarea poziției atunci când 
intoduci elemente noi în prezentare este recomandată, mișcarea continuă dintr-
un loc în altul, îi va face pe oameni mai atenți la direcția ta de mers decât la 
cuvintele tale. 

În al cincilea rând: zâmbește și arată entuziasm! Publicul nu va fi mai entuziasmat 
decât tine! Dacă arăți că nu ești prea încântat de ceea ce prezinti, de ce și-ar 
investi ei atenția în asta?  

! Începe cu un rezumat scurt, încheie cu o analiza – la început prezintă audienței 
subiectul despre care urmează să le vorbești, astfel încât contextul potrivit să fie 
creat în mintea lor și să se creeze conexiunile necesare între conținutul prezentat 
și interesele lor. Încheie cu o recapitulare pentru a le aminti oamenilor ce au 
descoperit.  

! Interacționează cu publicul tău – după ce au ascultat și au ascultat și au 
ascultat... majoritatea oamenilor se va deconecta de la ceea ce spui dacă ceva nu 
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le va capta atenția. Interacțiunea cu ei este unul dintre cele mai bune moduri de 
a evita acest lucru. Întrebați publicul despre opinia lor cu privire la un anumit 
subiect. Creați scurte sondaje (de exemplu: "Am să îi rog pe toți cei care au mai 
fost într-un schimb de tineret să ridice mâna"). Oferă-le șansa de a interveni: în 
cazul în care o întrebare apare în mijlocul prezentării, acest lucru e minunat! 
Înseamnă că cineva ascultă! Cele mai bune prezentari trebuie să pară ca niște 
conversații, deci, pe cât mai mult posibil încearcă să încurajezi acest tip de 
interacțiune. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


