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PREZENTÁCIÓ  
Önértékelő értékelőtáblázat 

Nem is gondolnánk, hogy milyen sok szempontra kell ügyelnünk egy színvonalas és tartalmas prezentáció elkészítésekor, előadásakor. 
Az alábbi táblázat hasznos segítséget nyújt a prezentációk megtervezéséhez vagy utólagos értékeléséhez. 
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Tartalom: CÉL 

Az előadásom lefedi az adott teljes 

témakört, mellyel kapcsolatban fontos 

megállapításokat teszek és 
következtetéseket vonok le. A 
prezentációm minden eleme szorosan 
kapcsolódik az előadás céljaihoz és 
témájához. 

Az előadásomnak van egy konkrét 

témája. Az előadás minden részében 

valamilyen fontos megállapítást 
teszek a témára vonatkozóan. 

Az előadásom egy kisebb témakört 

ölel fel. A prezentáció legnagyobb 

részében fontos megállapításokat 
teszek, de előfordul, hogy időnként 
kicsit eltérek a témától. 

Az előadásomnak elvben van egy fő 

témája, de több helyen eltérek az 

eredeti témakörtől. 

Tartalom: KÖVETKEZTETÉSEK 

Összevetem a saját tapasztalataimat 
és az ismereteimet az előadás 
elkészítéséhez szükséges 
kutatómunka eredményeivel azért, 

hogy a prezentációmban fontos 
következtetéseket tudjak levonni a 
témakörrel kapcsolatban. 

Összevetem a saját tapasztalataimat 
és az ismereteimet a kutatómunka 
eredményeivel azért, hogy a 
prezentációmban le tudjak vonni 

néhány következtetést témakörrel 
kapcsolatban. 

Megpróbálom összevetni az 
ismereteimet a kutatómunka 
eredményeivel azért, hogy 
következtetéseket tudjak levonni, de 

az elképzeléseim nem mindig vannak 
összhangban a tényekkel. 

Ritkán vonok le következtetéseket, és 
ha igen, akkor azok nem elég 
logikusak. 

Tartalom: KULCSPONTOK 

Az előadást néhány olyan lényeges 
pont köré építem fel, amelyek 
alátámasztják a mondanivalómat, és 
összegezik a témával kapcsolatos 

kutatásom eredményeit és a 
következtetéseimet. 

Néhány olyan lényeges pont köré 
szervezem az előadásomat, amelyek 
alátámasztják a mondanivalómat. 

Az előadásomban van néhány fő pont, 
de a bemutatás néhol kicsit 
bőbeszédű, vagy előfordul 
néhányszor, hogy hiányoznak belőle a 

konkrét adatok. 

Nem szoktam előre meghatározni 
az előadásom főbb pontjait.  
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Multimédia eszközök 

Hatékonyan alkalmazok grafikákat, 
videókat, hanganyagokat és egyéb 
multimédia eszközöket a témakör 
bemutatásához és az érdeklődés 
felkeltéséhez. Betartom a multimédia-
forrásokra vonatkozó szerzői jogi 

törvényeket. 

Használok néhány grafikát, videót, 
hanganyagot és egyéb 
multimédiaelemet annak érdekében, 
hogy az előadás kulcspontjait jobban 
kiemeljem. 

Használok grafikát, videót, 
hanganyagot és egyéb multimédia 
eszközöket, de előfordul, hogy ezek 
nem elég szorosan illeszkednek a 
témához, vagy elterelik a figyelmet az 
előadás lényegéről. 

Nem használok gyakran grafikát, 
videót, hanganyagot és egyéb 
multimédia eszközt, vagy ha igen, 
akkor előfordul, hogy ezek elterelik a 
figyelmet az előadás lényegéről. 

Kreativitás 

A prezentációmban használok egyedi 

ötleteket, módszereket és eszközöket, 
törekszem az adott téma újszerű 
megközelítésére. 

A prezentációmban használok egyedi 

ötleteket és próbálom újszerűen 
megközelíteni az adott témát.  

Próbálom újszerűen megközelíteni a 

témát és egyedien bemutatni, de 
előfordul, hogy az ötleteim elterelik a 
lényegről a figyelmet és nem 
támogatják a téma megértését. 

A prezentációm egyszerű, előre 

kiszámítható, nem fordítok 
különösebb gondot az egyediségre. 

Az előadás felépítése 

Az előadásomat egy olyan diával 
kezdem, amely felkelti a közönség 
érdeklődését és kíváncsiságát. Az 
információkat logikus sorrendben 
helyezem el egymás után. A 

prezentációmat egy fontos gondolattal 
zárom, amely a téma tovább 
gondolására készteti a nézőket. 

Az előadásom elején, a bevezetőben, 
figyelemfelkeltően mutatom be a 
témát. Az információkat sorba 
rendezem és a legfontosabb pontokat 
a végén összefoglalom. 

Az előadásomnak van bevezetése és 
befejezése, de ezek nem biztos, hogy 
gondolkodásra késztetik a 
közönséget. Az információk sorrendje 
nem mindig segít a téma 

megvilágításában. 

Az előadásomnak nincs minden 
esetben bevezetése vagy befejezése. 
A bemutató felépítésére nem fordítok 
nagy gondot, előfordul, hogy kissé 
zavaros és nem segíti a könnyű 

megértést. 

Beszéd 

Előre elpróbálom az előadást. 
Világosan és gördülékenyen beszélek, 
hogy a lendületes előadásmóddal fenn 
tudjam tatani a közönség figyelmét. 
Nyugalmat és bizalmat sugárzok, jó a 
közönséggel folytatott párbeszédem 

és jól kezelem a váratlan kérdéseket, 

problémákat.  

Elpróbálom előre az előadást. 
Világosan és gördülékenyen beszélek. 
Nyugalmat és önbizalmat sugárzok. 

Egyszer elpróbáltam szóban is az 
előadást, de ez nem volt elég. 
Időnként bizonytalan vagyok és nem 
tudom fenntartani a közönség 
érdeklődését, vagy nem világos, hogy 
mit szeretnék mondani. 

A közönség nehezen tudja követni és 
megérteni az előadásomat. Nem 
gyakoroltam eleget. 

 


