
 

A kurzus időtartama: 5*3 óra 

4*3 óra (heti bontásban) + 1*3 óra az egyéni bemutatókra és azok megbeszélésére 

A kurzus legkorábbi indulása 2020. október 15.  

A konkrét időpontot a résztvevőkkel egyeztetve alakítjuk ki, várhatóan csütörtöki vagy 

pénteki napokon. 

A lebonyolítás módja: a 2020/21. tanév őszi szemeszterében online – Teams  

A kurzus létszáma: maximális hallgatói létszám 12 fő/csoport (2 csoport indul) 

A kurzus célja: 

A kurzus célja alapvetően a hallgatók verbális kommunikációs készségeinek fejlesztése, és 

kisebb részben (egy-egy prezentáció megtartásához szükséges mértékben) a nem verbális 

kommunikációs csatornák használatának tudatosítása is. Feladata, hogy megismertesse a 

hallgatókat az egyetemi kiselőadásokkal szemben támasztott kari (egyetemi) elvárásokkal, 

felkészítse őket ennek megfelelő, minőségi prezentációk megtartására. A hallgatók konkrét 

útmutatásokat kapnak az előadásaik helyes megszerkesztéséhez, felépítéséhez és 

prezentálásához, valamint ahhoz, hogyan tudják mondanivalójukat a Power Point használatával 

vizualizálni, így kiemelve előadásuk üzenetét. Kipróbálhatják magukat a kurzus során 

bemutatandó speciális előadási technikákban (liftbeszéd, pecha kucha), ezáltal gyakorlatot 

szerezhetnek abban, hogyan lehet időkorlátok között tömören beszélni, a lényeget megragadni. 

A kurzust elvégezve képesek lesznek a tanultaknak megfelelően elkészíteni vagy átalakítani és 

megtartani egy egyetemi kiselőadást. 



Tematika: 

1. Napjaink egyetemi kiselőadásai. A jó és a rossz prezentációk összehasonlítása. A jó 

prezentációról általában. Tartalom és forma egysége. A felkészülés kihagyhatatlan első 

lépései: anyaggyűjtés és vázlat. A cél kijelölése és az üzenet fontossága. A legfontosabb 

üzenet (kulcsüzenet) speciális tesztje: a liftbeszéd. Készítsünk elő liftbeszédet az öt kérdéses 

módszerrel! 

2. Koncentráltság és tömörségre törekvés. Az időkorlátok szerepe és kezelése az üzenet célba 

juttatása érdekében. Ismerkedés egy sajátos prezentációs formával: az ún. pecha kucha, avagy 

a 20*20. A prezentáció mint előadás és annak szerkezete. A bevezetés mint a figyelem 

felkeltésének és a jóindulat megnyerésének eszköze.  

3. Az előadás szerkezetének további részei: az érdemi, elbeszélő rész és a befejezés. A 

történet mint az előadás része. Az előadás stílusa, nyelvi eszközök. Az előadó személyében 

rejlő lehetőségek és a nem verbális kommunikációs csatornák használata a kiselőadás 

bemutatása alkalmával. 

4. A prezentáció technikai kísérőelemei: Nem minden a technika és a kevesebb néha több – 

Egyszerűsítsünk! A Power Point lehetőségeinek helyes kihasználása. A kreativitás, a dizájn és 

az esztétikum és szerepe, néhány lényeges dizájn alapelv. A jel-zaj arány, a képek, az üres tér, 

az elrendezés szerepe. 

5. Egyéni bemutatók, kiselőadások: A hallgatók bemutatják egymás előtt (továbbra is online) 

a kurzus folyamán tanultak alapján elkészített vagy átalakított prezentációjukat. (Liftbeszéd és 

kiselőadás, utóbbi lehetőleg pecha kucha-módszerrel.) Közös kiértékelés. 

 

A jelentkezési űrlap linkje: 

https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=1AIHVwcBOUqp1XR_i5eukV0hnjeX

NhdEv34E3jtMz_VUMFVOSlE5SkxRWVIySjFJNkpMUDI3S0tRSy4u 

 

https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=1AIHVwcBOUqp1XR_i5eukV0hnjeXNhdEv34E3jtMz_VUMFVOSlE5SkxRWVIySjFJNkpMUDI3S0tRSy4u
https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=1AIHVwcBOUqp1XR_i5eukV0hnjeXNhdEv34E3jtMz_VUMFVOSlE5SkxRWVIySjFJNkpMUDI3S0tRSy4u

