Jak przygotować profesjonalną
prezentację multimedialną?
mgr inż. Karolina Papis
Papis-Frączek
Frączek

Informacje wstępne
Opracowanie
to
jest
poświęcone
tematyce
związanej
z przygotowaniem profesjonalnej prezentacji multimedialnej. Ten sposób
przekazywania informacj
informacji cieszy się bardzo dużą popularn
popularnością i jest
powszechnie wykorzystywany w edukacji, nauce, biznesie czy nawet życiu
prywatnym.
Profesjonalna
rofesjonalna prezentacja multimedialna jest estetyczna i spójna,
przyciąga uwagę odbiorcy, lecz jednocześnie nie odwraca uwagi słuchaczy
od tematu wystąpienia i samego prelegenta
prelegenta. Jest idealnym
ym uzupełnieniem
wygłaszanego przemówienia
przemówienia. Wykorzystanie slajdów znacznie ogranicza czas
jaki jest potrzebny odbiorcy na zrozumienie informacji, ponieważ najszybciej
zapamiętujemy to co widz
widzimy.
imy. Dobrze przygotowana prezentacja jest tak
samo ważna jak to, o czym chcemy opowi
opowiadać.. Nawet najciekawsze dane
nie skupią uwagi słuchaczy na zbyt długo, jeśli będzie im towarzyszyć ściana
tekstu lub niezrozumiałe wzory. W wielu przypadkach to estetyka decyduje
o ocenie czyjejś pracy czy produktu
produktu.
W tej pracy omówione zostały najważniejsze aspekty związane
z aspektem technicznym przygotowaniem prezentacji multimedialnej:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Odbiorca i cel prezentacji
Struktura
Treść
Elementy graficzne
Prezentacja danych na wykresach i tabelach
Czcionka
Kolory

1. Odbiorca i cel prezentacji
Przed przystąpieniem do pracy nad graficzną stroną prezentacji, warto
zastanowić się:



jaka jest docelowa grupa odbiorców?
jaki jest zamierzony do osiągnięcia efekt?

Odpowiedzi na dwa powyższe pytania zwiększają prawdopodobieństwo
sukcesu – czyli zrozumienia prelegenta i zapamiętania przekazywanych przez
niego informacji.
Jak rozpoznać grupę docelową? Najprościej
ściej jest wyobrazić sobie
przeciętną osobę, która będzie słuchać Twojego referatu.
referatu Im więcej
informacji o niej zbierzesz, tym lepsza będzie Twoja prezentacja.
prezentacja Stosunkowo
łatwo jest przewidzieć:





strukturę wieku (dzieci, młodzież, dorośli, seniorzy?)
wykształcenie
e (podstawowe, średnie, wyższe?)
powód dla którego akurat te osoby będą wysłuchiwać Twojego
wystąpienia – ściśle powiązany z celem prezentacji (nauka,
popularyzacja wiedzy, sprawozdanie z postępów projektu?)

Głównie od tych trzech czynników zależy styl
yl przygotowania prezentacji
oraz sam sposób przekazywania
zekazywania informacji. Slajdy dla współpracowników
będą mniej formalne niż te przygotowane dla kadry zarządzającej.
zarządzającej Natomiast
prezentacja dla dzieci będzie jeszcze prostsza niż dla studentów. Również
język wypowiedzi
powiedzi musi być dopasowany do wiedzy odbiorców: prezentacja
dla osób niezwiązanych z tematem powinna być bardziej ogólna lub też
zawierać więcej wyjaśnień niż ta przygotowana dla specjalistów z danej
dziedziny. Selekcja danych do przekazania również powi
powinna
nna być oparta na
profilu docelowego odbiorcy: uczniów nie będą interesować żmudne
obliczenia lecz sam efekt końcowy, natomiast przedstawicielom przemysłu
warto przedstawić więcej szczegółów technicznych. Zastanów się jaki cel
chcesz osiągnąć: poinformować o czymś, przekonać do swoich racji,
zareklamować produkt lub usługę? W każdym z tych przypadków skupiaj się
na pozytywnych aspektach swojej pracy.

2. Struktura
Niezależnie od grupy docelowych odbiorców czy zamierzonego
każdejj prezentacji powinna przypominać
do osiągnięcia celu, struktura każde
książkę. Jej okładkami są slajd tytułowy i końcowy, spisem treści – agenda.
trzy
y obszary: wstęp, rozwinięcie
Sama treść najlepiej gdy jest podzielona na trz
i zakończenie.
Slajd początkowy o
odpowiada za pierwsze
erwsze wrażenie jakie
jaki
robimy
na odbiorcy, dlatego też warto poświęcić mu więcej uwagi. Koniecznie musi
on zawierać tytuł wystąpienia oraz imię i nazwisko mówcy.
mówcy Warto, aby
wyróżniał się spośród pozostałych slajdów np. grafiką czy wielkością czcionki.
Warto umieścić na nim lo
logo
go reprezentowanej instytucji. Najważniejszą kwestią
pierwszego slajdu jest oczywiście tytuł. Ciekawie sformułowany temat pozwoli
na przyciągnięcie uwagi i wzbudzi zainteresowanie wśród potencjal
potencjalnych
odbiorców. Należy jednak uważać, aby forma nie przerosła treści - tytuł musi
korespondować z treścią prezentacji. Często finalna wersja tytułu powstaje
dopiero po zakończeniu wszystkich prac nad wystąpieniem.
wystąpieniem Warto
wyeksponować tytuł dużą czcionką, pogrubieniem i kontrastowym kolorem
fontu.
tytuł – duża
i pogrubiona
czcionka
element graficzny
dla przyciągnięcia
uwagi

podtytuł
mniejszy font

dane osoby
prezentującej

Tytuł i podtytuł
nie
są
rozróżnione

Brak informacji
o prelegencie

samotna
litera
na końcu linijki
tekstu

Standardowy
tytuł

Zamieszczenie agendy, czyli ramowego planu prezentacji,
prezentacji pozwala
słuchaczowi na zorientowa
zorientowanie się w treści planowego wystąpienia.
wystąpienia Mimo
swojej oczywistej przydatności, jest bardzo często pomijana przez osoby
tworzące
prezentacje.
Agenda
enda
może
mieć
różne
formy,
np. wypunktowanego spisu, osi czasu czy schematu. Ważne, aby pamiętać
o ograniczeniu ilości tekstu do niezbędnego minimum, posługiwać się hasłami
czy równoważnikami zdań.

Nagłówek slajdu
nawiązuje
do
slajdu tytułowego

Agenda
jako
lista poruszanych
tematów

Agenda jako
oś czasu

Po slajdzie tytułowym i agendzie czas na przedstawienie właś
właściwej
treści prezentacji. Warto zachować podział na trzy części: wstęp, rozwinięcie
i zakończenie. We wstępie krótko omawia się cel i główne tezy
tez wystąpienia.
Jeśli to konieczne, należy omówić
ówić najważniejsze zagadnienia teoretyczne.
teoretyczne
Następnie prezentuje się właściwą treść:: analizy, wyniki badań,
badań zadania do
rozwiązania itp. Ważne, aby całość była logicznie uporządkowana
uporządkowan i tworzyła
ciąg
przyczynowo-skutkowy.
skutkowy.
Na
zakończenie
przeprowadza
się
podsumowanie omówionych treści oraz omawia wnioski i zalecenia na
przyszłość.
Ostatni slajd wykorzyst
wykorzystuje się na podziękowania dla słuchaczy za ich
uwagę i poświęcony czas. Możliwe, że słuchaczy zaprezentowane informacje
będą na tyle interesujące, że zechc
zechcą nawiązać kontakt. Należy im to ułatwić
umieszczając na ostatnim slajd
slajdzie dane kontaktowe,, np. numer telefonu,
adres e-mail,
mail, adres strony internetowej czy namiary na media
społecznościowe. Dobrą
obrą klamr
klamrą kompozycyjną jest stworz
tworzenie slajdu na
powitanie i zakończenie w tym samym stylu.

Ten sam krój
i rozmiar czcionki
co w tytule

Kontakt
do prelegenta

Podsumowując, struktura prezent
prezentacji jest następująca:







slajd tytułowy,
ramowy plan wystąpienia
wystąpienia,
wstęp do omawianych zagadnień
zagadnień,
omówienie tematu
tematu,
zakończenie: podsumowanie i wnioski
wnioski,
slajd końcowy.

Grafika nawiązująca
do slajdu tytułowego

3. Treść
Treść prezentacji jest jej istotą. Należy zastanowić się
się,, jakie informacje
zostaną przekazane słuchaczom i w ich kontekście zaplanować całe
wystąpienie. Nie można ulegać pokusie
usie opowiedzenia wszystkiego
z najdrobniejszymi szczegółami
szczegółami,, ponieważ wtedy przepływ wiedzy będzie
nieefektywny i (zapewne) zostanie przekroczony limit czasowy przew
przewidziany
na dane wystąpienie.. Klucz do sukcesu to odpowiednia selekcja danych,
która pozwoli utrzymać ciąg przyczynowo
przyczynowo-skutkowy i jednocześnie ograniczy
ilość omawianego materiału
materiału. Najlepiej skupić się na 3-5
3
myślach
przewodnich, które warto by zostały zapamiętane.
Po zakończonej selekcji danych do omówienia w prezentacji można
przystąpić do opracowania poszczególnych slajdów. W pierwszym kroku
najlepiej jest stworzyć roboczą wersję prezentacji, tzn. umieścić informacje
i grafiki na slajdach bez formatowani
formatowania,
a, lecz z zachowaniem podziału
na poszczególne slajdy. Dopiero po analizie wybranych zagadnień należy
rozpocząć formatowanie. Pozwala to zaoszczędzić czas w przypadku, gdy
jakieś informacje zostaną uznane za zbędne.
Wybierz najlepszy sposób na zaprezent
zaprezentowanie
owanie wyselekcjonowanych
danych.. Jeśli to możliwe – zastąp tekst lub liczby obrazami i wykresami.
Wizualizacja danych pozwala znacznie skr
skrócić
ócić czas potrzebny odbiorcy
na ich analizę.
strzałki
wskazujące
kierunek analizy

grafika
zamiast opisu

źródło grafik
hasłowe opisy

minimalistyczna
mapa konturowa
grafika
zamiast listy

Jeżeli do pełnego przedstawienia danych konieczne jest
jes podanie
wartości liczbowych wielu parametrów
parametrów, warto
o rozważyć utworzenie sekcji
„W liczbach”. Generuje się wtedy kilka – kilkanaście slajdów zawierających
nazwę parametru (lub jego symbol, np. masa – odważnik) i konkretną
wartość. Te dane powinny być w centrum uwagi i zostać odpowiednio
podkreślone, np. rozmiarem czcionki, pogrubieniem lub wykorzystaniem
koloru. Tłem dla tak zaprezentowan
prezentowanej informacji jest najczęściej duży element
graficzny nawiązujący do omawian
omawianego zagadnienia.
podkreślenie
wartości
liczbowej

krótkie
omówienie

grafika o zmniejszonej
przezroczystości
nie
rozprasza
uwagi
odbiorcy

Niektóre zagadnienia
nienia wymagają zamieszczenia tekstu w prezentacji,
np. cytatu, definicji czy krótkiego opisu. Jeśli to możliwe
możliwe, warto unikać całych
zdań i posługiwać się jedynie krótki
krótkimi sformułowaniami w formie haseł czy
równoważników zdań. Prezentacja jest tłem dla oma
omawianych
wianych informacji
i złożone zagadnienia najlepiej omawiać ustnie.

bardzo długi
tekst

kapitalizacja
całego tekstu

samotne litery
na końcu linijki

W przypadku prezentacji omawiającej rezultaty obliczeń, nie umieszcza
się na slajdach równań z obliczeniami krok po kroku (chyba, że jest
to prezentacja edukacyjna)
edukacyjna). Wystarczy podać dane wejściowe,
wejściowe wzór i wynik.
Ostatnim etapem opracowania tekstu w prezentacji jest dokładne
sprawdzenie poprawności ortograficznej i stylistyki wypowiedzi.
wypowiedzi Błędy czy
literówki są niedopuszczalne
niedopuszczalne,, ponieważ świadczą o niedbałości osoby
prezentującej.

4. ELEMENTY GRAFICZNE
Człowiek poznaje otaczający go świat głównie za pomocą zmysłu wzroku.
Prezentacja multimedialna powinna więc przemawiać do odbiorcy wizualnie
i być tłem dla prezentowanych ustnie iinformacji. Prawidłowe
rawidłowe wykorzystanie
elementów graficznych może zadecydować o powodzeniu procesu
przekazywania danych.. W sytuacji, gdy informacje prezentowane w formie
graficznej są ważniejsze niż treść tekstu — zawartość graficzna powinna
poprzedzać tekst, to znaczy znajdować się z llewej
ewej strony slajdu (a tekst
z prawej strony). W sytuacji, gdy tekst jest ważniejszy to wtedy on znajduje się
po lewej stronie slajdu.
Przy wyborze grafik,, należy skupić się nie tylko na ich wartości
merytorycznej i zgodności z p
prezentowanymi informacjami, lecz
lec także zadbać
o ich należytą jakość. Zdjęcia muszą mieć wysoką ostrość i kontrast kolorów.
Najlepiej, aby wzbudzały ciekawość widza i wywoływały w nim emocje.
Przy wyborze ilustracji należy koniecznie zwrócić uwagę na rodzaj
powiązanych z nimi praw autorskich
autorskich. Najbezpieczniej jest zawsze umieszczać
informację o twórcy i źródle każdego zdjęcia
zdjęcia. Nie mniej jednak istnieje
i
szereg
stron internetowych oferujących grafiki w dobrej jakości na zasadzie wolnych
licencji,, które można sw
swobodnie
obodnie wykorzystywać nawet w celach
komercyjnych.
popularne zdjęcie
przyciąga uwagę
odbiorcy

Źródło zdjęcia

W prezentacji multimedialnej n
należy
ależy unikać nagromadzenia jaskrawych
barw, tapetowego tła z powtarzającym się motywem oraz wszelkich
animacji, które nie są konieczne do lepszego zrozumienia materiał
materiału.
Większość „ozdobników” tylko rozprasza uwagę odbiorcy.

zbędne i jaskrawe
elementy graficzne

tapetowe
tło
z powtarzający
m się motywem

W przypadku, gdy zdjęcie stanowi tło dla prezentowanej informacji,
najlepiej jest zmniejszyć jego przezroczystości lub nałożyć odpowiedni filtr.
W przeciwnym razie, to grafika przyciągnie uwagę wid
widza,
za, a tekst może być
trudny do odczytania.
tło z czarnym
filtrem
kontrastowy
kolor czcionki

mało
tekst

czytelny

zdjęcie skupiające
większość
uwagi
odbiorcy

Dobrze jest unikać nagromadzenia wielu grafik o małych rozmiarach
na pojedynczym slajdzie. Nadmiar elementów graficznych znacznie rozprasza
uwagę odbiorcy. Co
o więcej
więcej, małe elementy stają się nieczytelne wraz
ze wzrostem odległości od miejsca wyświetlania slajdu.

dwie
zbyt
małe grafiki

Podczas poszukiwań różnych grafik: zdjęć, wektorów, ilustracji czy ikon
warto skorzystać z poniższych linków. Przy każdym elemencie znajdują ssię
odpowiednie informacje o prawach autorskich i sposobie cytowania.
cytowania

Przydatne linki:






ikony
https://thenounproject.com/
https://iconmonstr.com/
zdjęcia
https://www.flickr.com/
https://unsplash.com/
.com/
ilustracje, wektory
https://pixabay.com/
https://undraw.co/illustrations
https://opendoodles.com/

5. Prezentacja danych na wykresach i tabelach
Często podczas prezentacji konieczne jest przedstawienie danych
liczbowych. Liczby, badania i dane statystyczne działają na korzyść
prezentacji, ponieważ podnoszą wiarygodność omawianych zagadnień.
zagadnień
Aby osiągnąć ten cel należy prz
przedstawić wybrane zależności w sposób
ciekawy i jasny dla odbiorców
odbiorców. Warto do tego wykorzystać różnego rodzaju
wykresy, zarówno te powszechnie używane jak np. wykresy słupkowe, liniowe
czy kołowe,, jak i te mniej znane: bąbelkowe czy radarowe
radarowe.. Do prezentacji
najlepiej wyselekcjonować te dane
dane,, które można zwięźle i czytelnie
przedstawić w formie tabeli, wykresu czy grafu.
Im mniej czasu wymaga zrozumienie prezentowanych zagadnień - tym
lepiej. Dlatego też często narysowanie w
wykresu
ykresu jest lepszym pomysłem
od stworzenia tabeli. Zastanów się, czy ważniejsze jest uchwycenie pewnego
trendu czy też przedstawienie konkretnych wartości liczbowych. Ostatecznie,
niezależnie
iezależnie od wybranego sposobu prezentacji danych zadbaj o jego
czytelność, skalę i legendę. Warto, aby najistotniejszy element, dla którego
pokazywany jest dany wykres, różnił się kolorem od pozostałych.
pozostałych Celem
przykucia uwagi i lepszego zo
zobrazowania
brazowania liczb warto odnieść się do znanych
odbiorcom wielkości, np.. poprzez zastosowanie porównań.

wykresy
kołowe

wykres
liniowy

opis
danych

źródło
danych

Dobór
bór odpowiedniego rodzaju wykresu do typu danych u
ułatwiają
bezpłatne narzędzia internetowe. Bardzo często oferują one możliwość
zaimportowania arkusza z danymi i stworzenie wybranego wykresu
wy
bezpłatnie.
Przydatne linki:


dobór wykresu do rodzaju danych, generatory wykresów
https://datavizcatalogue.com/search
https://datavizcatalogue.com/search.html

6. Czcionka
Pomimo różnych zabiegów, nie da się i nie można przygotować
profesjonalnej prezentacji multimedialnej, która nie będzie zawierać żadnego
tekstu. Warto więc zastanowić się nad czcionką, którą wykorzystamy
do zapisu.
Przede wszystkim, tekst
ekst w prezentacji ma funkcję informacyjną i musi być
łatwy do odczytania.. Wielkość czcionki należy tak dobrać, aby był
było
to możliwe także dla os
osób siedzących z tyłu sali. Generalnie,
Generalnie w tekście
na prezentacji nie stosuje się czcionek mniejszych niż 18 pkt. dla dużych
krojów i 24 pkt. dla mniejszych
mniejszych.. Nagłówki slajdów powinny być ok. 2 razy
większe niż pozostały tekst. Wielkość tytułu na slajdzie początkowym
ograniczona jest jego długością i ilością wolnego miejsca do
zagospodarowania. Dobrą praktyką jest rozróżnianie nagłówków i tekstu
teks nie
tylko wielkością czcionki, lecz także jej krojem. W Internecie można znaleźć
generatory par czcionek, które dają dobry efekt wizualny po połączeniu.
połączeniu
Do prezentacji multimedialnych n
najlepiej
ajlepiej wybierać fonty bezszeryfowe,
które są łatwiejsze do odczytania. Bezwzględnie należy pamiętać,
aby czcionka wykorzystywana do prezentacji w języku polskim posiadała
wszystkie niezbędne znaki diakrytyczne.

czcionka
bezszeryfowa
duży i czytelny
nagłówek
dostępne
polskie znaki

nieczytelny font
brak
znaków
diakrytycznych

Do podkreślenia najważniejszych informacji w tekście można
wykorzystać pogrubienie,
ogrubienie, podkreślenie czy zapis kontrastującym kolorem.
Kursywa i nadmierna kapitalizacja utrudniają odczytanie tekstu.
Większość narzędzi służących do tworzenia prezentacji multimedialnych
posiada wbudowane biblioteki czcionek. Można poszerzyć ich zasoby
zas
dzięki
importowi fontów pobranych z wybranego serwisu internetowego.
Przydatne linki:




darmowe fonty
https://www.1001fonts.com/
https://www.fontsquirrel.com/
https://www.dafont.com/
generatory pasujących czcionek
https://www.canva.com/font
https://www.canva.com/font-combinations/
https://fontpair.co/

7. Kolor
Podczas prac
rac nad prezentacją n
nie
ie bez znaczenia jest rola kolorów.
Umiejętnie dobrane wpływają na spójność całego projektu oraz są w stanie
wywoływać określony efekt emocjonalny u odbiorcy.
Przy wyborze kolorów warto zachować spójność i umiar
umiar. Oznacza to,
że należy ograniczyć się do maksymalnie pięciu pasujących do siebie
kolorów przewodnich, a jeszcze lepiej narz
narzucić
ucić sobie większy minimalizm
i poprzestać na 3. W tym przypadku dobrze jest stosować zasadę
60/30/10, czyli jeden kolor będzie zajm
zajmował
ował 60% powierzchni slajdu,
a pozostałe dwa będą go uzupełniać w stosunku 30 i 10%.
Wybrane kolory muszą być żywe, ale nie jaskrawe. Barwa przewodnia
stosowana w tle slajdów powinna zapewniać wysoki kontrast dla czcionki
i innych elementów. Często spotykanym kolorem tła jest kolor b
biały. Wynika
to z jego neutralności oraz faktu, że umożliwia on wykorzystanie elementów
elem
bez transparentnego tła bez efektu nieestetycznej ramki.
cztery intensywne
barwy

zbyt mały kontrast
pomiędzy
tłem
a czcionką

Ten
en sam wzór kkolorystyczny musi być konsekwentnie stosowany
na wszystkich slajdach, poza pierwszym i ostatnim, które rządzą się swoimi
prawami. Jeśli prezentacja dotyczy danej marki lub organizacji, warto
zadbać o taki dobór kolorów, który będzie współgrał z identyfikac
identyfikacją wizualną
marki,, czyli np. kolorami logotypu.

spójność
kolorów
z logo firmy
trzy
kolory
przewodnie

element graficzny
zgodny z kolorami
przewodnimi

dobra
czytelność
tekstu

Przy wyborze kolorów należy kierować się zasadą,, że barwy ciepłe
są energetyczne i świetnie przykuwają uwagę - wykorzystaj je do podkreślenia
najważniejszych informacji. Barwy zimne natomiast są stonowane i tworzą
two
idealne tło dla prezentowanych treści.
Przydatne linki:


generatory pasujących kolorów
https://color.adobe.com/pl/create/color
https://color.adobe.com/pl/create/color-wheel
https://coolors.co/
https://colorsupplyyy.com/

Szkolenie zostało zrealizowane w ramach projektu pt.

Młoda Nauka – prezentacja osiągnięć i wspieranie
działalności studenckiego ruchu naukowego

organizowanego przez Instytut Zrównowa
Zrównoważonej
żonej Energetyki
przy współfinansowaniu Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego
www.mlodanauka.pl
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