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Hálás vagyok a Design Matters japan csapatá-
nak: köszönöm, Toru Yamada, Shigeki Yamamoto, 
Tom Perry, Darren Saunders, Daniel Rodriguez, 
Kjeld Duits, David Baldwin, Nathan Bryan,
Jiri Mestecky, Doug Schafer, Barry Louie
és sokan  mások!

Köszönök mindent azoknak is, akik könyvem 
megszületését az Egyesült Államokban segítet-
ték. Debbie Thorn, CZ Robertson, David Roemer 
és Gail Murphy nélkül nem jutottam volna sokra. 
Mark és Liza Reynoldsnak is köszönet a fantasz-
tikus tengerparti szállásért!

Szeretnék köszönetet mondani a Presentation 
Zen blog minden olvasójának, különösen azok-
nak, akik az évek során megosztották velem 
gondolataikat, ötleteiket. Külön köszönet
Les Posennek Ausztráliában!

Kár, hogy nem fért el minden jó diakép ebben a 
könyvben. Köszönöm azoknak, akik felajánlották, 
hogy diáikat illusztrációs céllal a rendelkezésem-
re bocsátják: Je#  Brennman, Chris Landry, Scott 
B. Schwertly, Jill Cadarette, Kelli Matthews, Luis 
Iturriaga, Dr. Aisyah Saad Abdul Rahim, Marty 
Neumeirer, Markuz Wernli Saito, Sangeeta Kumar, 
Allysson Lucca, Pam Slim, Jed Schmidt,
Merlin Mann és sokan mások.

És mindenekel!tt hálásan köszönöm a segít-
séget legf!bb támogatómnak, feleségemnek, 
Ainak, aki – amellett, hogy isteni csokis sütemé-
nyeket sütött nekem a munka közben – mindig 
megértett, mindig segített és inspirált.  

Köszönetnyilvánítás
Ez a könyv mások értékes segítsége és támoga-
tása híján sosem jöhetett volna létre. Szeretném 
megköszönni a következ! személyek hozzájárulá-
sát és bátorítását:

Nancy Duarte, Mark Duarte és a szilícium-
völgybeli Duarte Design csapata (köztük
Victoria Devis, Trish Gilfoil és Paula Tesch)
nélkül nem jutottam volna messzire.

A New Riders könyvek sorozatszerkeszt!je, 
Michael Nolan kért meg, hogy megírjam ezt 
a könyvet. Köszönöm, hogy szabad kezet adott. 
Marta Justak csodálatos munkát végzett, hogy 
a könyvem stílusa még világosabb legyen. Rose 
Weisbund minden apró tévesztést észrevett,
és remek tanácsokat adott, hogy jobban írhassak. 
Mimi Heft nagy segítségemre volt a dizájnnal és 
a borítóval kapcsolatosan. Hilal Sala nagy tudású, 
óriási türelm" szerkeszt!m volt.

Guy Kawasaki, Seth Godin, David S. Rose, 
Daniel Pink, Dan Heath, Rick Heath, Rosamund 
Zander, Jim Quirk és Deryn Veryty már a könyv 
születésekor ott bábáskodtak kit"n! tanácsaikkal.

Garth Johnson és az iStockphoto.com 
 munkatársai óriási segítséget nyújtottak  azzal, 
hogy kit"n! képeiket a rendelkezésemre 
 bocsátották, és e könyv olvasóit is meglepték
egy különleges ajánlattal. 

Mayumi Nakamoto dizájnert!l többet tanul-
tam az Adobe InDesignnel kapcsolatban, mint 
amir!l álmodni mertem (vagy elképzelhet!nek 
tartottam). Köszönöm June Cohennek és Michael 
Glassnak, a TED munkatársainak a rendelke-
zésemre bocsátott képeket, Daniel Leenek a 
Mojótól pedig a krediteket. Aaron Walker, Tom 
Grant japán producere szintén sokat segített.
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EL!SZÓ – Guy Kawasaki 

Ez a könyv bemutatja, hogyan tarthatunk jobb vetített 
prezentációkat. Ha már így áll a helyzet, arra gondoltam, 
hogy az el!szót magam is prezentáció formájában írom 
meg hozzá. Tudomásom szerint még senki a világon nem írt 
PowerPoint-bemutatókat tartalmazó el!szót. Azt hiszem,
a következ! oldalon sikerül érthet!en elmondanom min-
dent, amit e könyvhöz hozzá szeretnék f"zni (bár köztudott, 
hogy még a legjobb diaképek is csak kiegészítik, de nem 
helyettesítik az el!adót). Ha most szerény személyemben 
állnék a kedves olvasó el!tt, és arról beszélnék, hogy miért 
érdemes elolvasni ezt a könyvet, ezt a bemutatót vetíteném 
a háttérben.

Guy Kawasaki
a Garage Technology Ventures igazgatója,
a Truemors társalapítója
www.guykawasaki.com
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131. fejezet  A tipikus prezentáció napjainkban

bevezetés



Az egyszer ség a ki nomultság legfels  foka.

 �– Leonardo da Vinci 
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171. fejezet  A tipikus prezentáció napjainkban

1.

Miután tartottam néhány jól sikerült prezentációt Tokióban, felszálltam a délután 
5 óra 3 perckor Oszakába induló szuperexpressz vonatra. Volt nálam egy Asahi sör 
és egy ekiben (ez a japán pályaudvarokon kapható, dobozba csomagolt úti ebéd, 
azaz bento egy fajtája). Minden együtt volt a japán életérzés átéléséhez: hátra-
d!lök a kényelmes ülésben, nézem, hogyan suhannak tova a tarka templomok, 
díszes síremlékek, s!t maga a Fudzsi-hegy, mialatt ev!pálcikámmal hagyományos 
japán ínyencségeket falatozom és helyi sört kortyolgatok hozzá. Elgondolni sem 
tudok kellemesebb kikapcsolódást egy fárasztó nap után, mint Japánban utazva 
lesni régi és új leny"göz! ellentétét.

Míg isteni bentómat falatoztam, fel$ gyeltem egy japán üzletemberre, aki 
t!lem jobbra a folyosó túlsó oldalán gondterhelt ábrázattal mélyedt bele egy 
PowerPoint-bemutató kinyomtatott példányába. Az egész paksaméta diaképek 
végtelen sorából állt, amelyek különböz! színekkel írott, s"r"n szedett japán 
szöveget tartalmaztak. Minden lapra két diát nyomtattak, üres térnek nyoma sem 
volt. Nem láttam más gra$ kai stíluselemet, mint a társaság minden oldalon jelen 
lev! logóját. Szöveggel telezsúfolt diaképek egymás után, felsorolásjelek, logók. 
Ennyi.

Arra gondoltam: vajon ez az anyag egy él!beszédes bemutató vizuális kiegészí-
t!je? Ha igen, hát nem irigylem a hallgatóságot. Hiszen ki képes egyszerre hall-
gatni az el!adót és elolvasni a vetített szöveget? A 12 pontos bet"méret ráadásul 
túl kicsi ahhoz, hogy könnyen olvasható legyen, úgy kell majd kisilabizálniuk. 
Ráadásul feltehet!leg egy PowerPointban szerkesztett dokumentumot tartalma-
zott a paksaméta. Ha így van, részvétem a szerz!nek és az olvasóknak egyaránt –
a PowerPoint ugyanis nem szövegszerkeszt!, és a tengernyi felsorolás néhány száz 
logóval díszítve nem igazán elegáns formája az összefoglalók vagy beszámolók 
készítésének. Ahogy az üzletember egyre idegesebben lapozott el!re-hátra a pak-
samétában, nyilvánvalóvá vált, hogy e gyengeségek neki is kezdtek szemet szúrni.

Ott és akkor megdöbbenve ébredtem rá, milyen elképeszt!en sokat számít a 
külalak. Néztem a bentót, amit a kezemben tartottam: funkcionálisan és eszté-

A tipikus prezentáció 
napjainkban
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tikusan megtervezett dolog, semmi feleslegeset nem tartalmaz. Ezzel szemben a 
rosszul megírt és rosszul tálalt PowerPoint-prezentáció a szerz!jének és a közönsé-
gének egyaránt ny"göt jelent. S vajon az üzleti és technikai bemutatók megterve-
zése és kivitelezése során miért nem használjuk fel a japán éttermekben kapható, 
egyszer", ám ízletes bento szellemiségét? A japán bento a lehet! leghatékonyabb 
és leginkább ínycsiklandó módon tálalja a legkit"n!bb ételt. Semmi sem hiányzik 
bel!le, viszont semmi felesleges nincs benne. Nem díszítették fel, de tökéletesen 
megtervezték. Szép és $ nom, úgy tölthetünk el vele húsz percet, hogy a végén 
jóllakottan és megelégedetten tesszük le a pálcikát. Vajon hány prezentációról 
mondhatjuk el, hogy kielégített kíváncsisággal, szellemileg és esztétikailag is 
megelégedetten távozunk a befejeztével?

Els!re úgy t"nhet, hogy az ízletes japán bentóban és egy PowerPoint-
prezentációban nincs semmi közös. Mégis azon a sok évvel ezel!tti utazáson, azon  
a 300 km/órás sebességgel vágtató japán gyorsvonaton ébredtem rá, hogy véget 
kell vetnünk a gyenge PowerPoint-diaképek és a monoton el!adások rémuralmá-
nak. Úgy éreztem, fontos szerepem lesz ebben a feladatban. Japánban és az egész 
világon nap mint nap számtalan szakma képvisel!je szenved a harmatgyenge, él-
vezhetetlen prezentációktól, amelyek nemhogy hatékonyak lennének, de többet 
ártanak, mint használnak. Ha el tudnám érni, hogy az emberek más szemmel te-
kintsenek a PowerPoint-prezentációk elkészítésének, megtervezésének és kivitele-
zésének feladatára, a magam szerény módján én is hozzájárulhatnék ahhoz, hogy 
hatékonyabban kommunikáljunk. Abban a pillanatban, a robogó vonaton ülve 
– talán valahol Yokohama és Nagoja között – döntöttem el, hogy létrehozom a 
presentationzen.com weboldalt, a blogot, amely kés!bb a világháló leglátogatot-
tabb prezentációtervezéssel foglalkozó oldala lett, és e könyv alapjául is szolgál.

Jelen könyvem három f! szakasza a Felkészülés, a Megtervezés és a Prezentálás. 
M"vemben igyekszem az alapelveket, a fogalmakat, az érveket és a gyakorlati 
példákat egyensúlyban tartani. Még a könyv „múzsájáról”, a bentós dobozról is 
bemutatok néhány fotót, az „el!tte/utána” fajtából. De miel!tt rátérnék arra, hogy 
milyennek kellene lennie napjaink tipikus prezentációjának, és hogy korunkban 
miért fontosabb ez a m"faj, mint valaha, nézzük meg, mit is jelent a prezentáció a 
zen szemszögéb!l!
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PreZENtáció

Ez a könyv nem a zenr!l szól. Témája a kommunikáció, célja pedig az, hogy meg-
változtassa az olvasó prezentációkkal kapcsolatos elképzelését, úgy, ahogy azt 
a korszer" szemléletmód megköveteli. Bár a könyv során számos utalást teszek 
majd a zenre és m"vészeti szellemiségére, az utalásokat célszer"bb hasonlatnak 
vagy szemléletmódnak tekinteni, semmint szó szerint érteni !ket. Szó szerinti 
értelemben ugyanis a zen vagy a zen gyakorlása természetesen nem áll közvetlen 
kapcsolatban napjaink bemutatókészítési „m"vészetével”. Szakmai életünk, külö-
nösképpen a szakmai kommunikáció azonban hasonló normákon nyugszik, mint 
a zen. A zen alapelveinek szellemiségét, f!bb elemeit – az esztétikától kezdve a 
tudatosságon át a kapcsolatteremtés fontosságáig – napi tevékenységeink, köztük 
a prezentációkészítés során is felhasználhatjuk.

A zen tanítók a megvilágosodást keres!knek el!ször azt a látásmódot tanítják 
meg, amellyel felismerhetik, hogy az életük valahogyan letért a helyes útról, „kisik-
lott”, és ez okozza mindennapos szenvedésüket. Ez a „kisiklottság” annak ered-
ménye, hogy túl er!sen ragaszkodunk saját helytelen szokásainkhoz. Ha igazán 
jó prezentációkat akarunk tervezni és létrehozni, el!ször is látnunk kell, milyenek 
napjaink megszokott PowerPoint-bemutatói, és arra is rá kell jönnünk, hogy ami 
napjainkban „megszokott”, az félresiklott: letért az emberi kommunikáció és a 
tudás elsajátításának helyes útjáról.

Minden esetnek megvan a maga tanulsága. De saját tapasztalatból is tudjuk, 
hogy korunk üzleti és tudományos prezentációi a maguk módján „szenvedést” 
okoznak a hallgatóknak és el!adóknak egyaránt. Ha világosabban, összefügg!b-
ben, szebben, értelmesebben akarunk kommunikálni, ha jobb eredményt aka-
runk elérni, mint korábban bármikor, túl kell lépnünk a megszokotton. A három 
alapelv, amit sosem téveszthetünk szem el!l, a visszafogottság, az egyszer!ség és 
a természetesség: visszafogottság a felkészülésben, egyszer"ség a tervezésben, 
természetesség a kivitelezésben. A három elv hozzájárul ahhoz, hogy mi magunk 
és hallgatóságunk is világosabban lásson.

Az alapelvek tulajdonképpen vajmi keveset változtak az Arisztotelész óta eltelt 
2300 évben, és máig helytállóak Dale Carnegie 1930-as években írott tanácsai is. 
Csakhogy a prezentációval kapcsolatos legtriviálisabb igazságok a  gyakorlatban 
alig jelennek meg. A zen megközelítés célja az, hogy a jól m"köd!nek hitt 
PowerPoint-bemutatókészítési elveknél jobbat, korszer"bbet mutasson be,
és az embereket ráébressze: másként is lehet prezentációkat tervezni és  kivitelezni.
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Megközelítésmód, nem módszer

Mindjárt az elején le kell szögeznünk, hogy a zen prezentáció 
nem módszer – amennyiben módszer alatt lépésr!l lépés-
re leírható, szisztematikus, alaposan megtervezett, lineáris 
folyamatot értünk, amelynek kötetbe foglalt leírását bármi-
kor leemelhetjük a könyvespolcról. A zen prezentáció sokkal 
inkább megközelítésmód, ami utat, irányt, gondolati keretet 
ad, olykor $ lozó$ ai hátteret is, de semmiképpen sem kínál 
bevált, követend! sablonokat vagy szabályokat. Mivel csoda-
szerek nem léteznek, én sem a siker receptjét kínálom, hiszen 
a siker mindig az el!adón és az adott helyzeten múlik. Olyan 
alapelveket és elgondolkodtató példákat fogok bemutatni, 
amelyek sokszor szembe mennek az él!, multimédiás prezen-
tációkészítés szokványos módozataival.

A zen maga sem mindenki által ugyanúgy követend! 
szabályrendszer vagy dogma, hanem az élet, a létezés sajátos 
megközelítése. A megvilágosodáshoz számos út vezet. A zen 
középpontjában a személy tudata, valamint a látás és felfede-
zés vágya áll. A zen gyakorlati megközelítésmód, amelynek 
szemszöge az itt és most. Prezentációink során mi magunk is a 
gyakorlatiasságra és az itt és most megragadására törekszünk. 
E könyv célja az, hogy segítségével az el!adók beláthassák, 
hogy a prezentációk egyszer"bbek, látványosabbak, termé-
szetesebbek és még inkább gondolatgazdagok lehetnek – sok-
kal inkább, mint gondolták. E megközelítési móddal megsza-
badulhatunk a helytelenül értelmezett prezentációkészítés és 
a rosszul elkészített el!adás gyötrelmeit!l egyaránt.
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Virágozzék ezer virág,
avagy minden eset különböz"

Nem kell minden prezentáció során multimédiás eszközöket 
használnunk. Ha sok adatot felvonultató témát vitatunk meg 
kis létszámú hallgatósággal, hasznosabb lehet a csoportmun-
ka és a lényeget tartalmazó jegyzet kiosztása. Van, amikor 
egy tábla, egy % ipchart vagy a részletes adatokat felvonultató 
papírlap a jobb választás. Minden eset különböz!. Ez a könyv 
els!sorban mégis azokról a helyzetekr!l szól, amikor a multi-
médiás alkalmazások jól illenek a bemutató szellemiségéhez.

Ez a kötet közvetlenül nem tárgyalja az alkalmazandó 
szoftveres eszközök sajátosságait. Tanulságait arra használ-
hatjuk, hogy mindig a  legjobban ill! módon, visszafogottan 
és egyszer"en tervezzük meg prezentációnk vizuális felépí-
tését. A szoftveralkalmazások tekintetében véleményem 
szerint amúgy sem az az igazi kérdés, hogy tudunk-e még új 
trükköket tanulni: az igazi kihívás az, hogy a lényegre és a jól 
m"köd! módszerekre koncentráljunk, és felejtsük el a sal-
langot. Így a szoftverek nem állnak e könyv érdekl!désének 
homlokterében.

A technikai kérdések kapcsán sokat meríthetünk a zen szel-
lemiségéb!l. Daisetz Suzuki így foglalja össze Odagiri Ichiun 
vívómesternek a vívás technikájáról szóló gondolatait: „...a 
m"vészi megvalósítás legfontosabb elve az, hogy nem nyu-
godhat a technika trükkjein. A legtöbb vívómester eltúlozza 
a technika szerepét, és sokszor – tévesen – a technikai tudás 
fejlesztését tartják legf!bb céljuknak...” A prezentációra való 
felkészülés és a kivitelezés során a legtöbb el!adó szintén túl 
nagy fontosságot tulajdonít a szoftvernek. Ennek eredmé-
nyeképpen értelmezhetetlen vetítések és zavaros el!adások 
jönnek létre, amelyekre senki sem fog emlékezni.

Elengedhetetlen, hogy valamelyest ismerjük a szoftvereket. 
Tudnunk kell, hogyan m"ködnek, mire képesek. De a lényeg 
nem a technikában rejlik. A „prezentáció m"vészete” lehet!vé 
teszi, hogy az el!adó gondolatgazdag, egyéni  módon infor-
málja avagy gy!zze meg a hallgatóságot, és hogy közönség 
és el!adó között leomoljanak a falak.
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Akiket a PowerPoint meggyötört

Néha úgy t"nik, mintha a PowerPoint már Kolumbusz hajóján is ott utazott volna, 
pedig mindössze 15–20 évvel ezel!tt indult hódító útjára. A szoftver els! válto-
zatát Robert Gaskins és Dennis Austin készítette 1984-ben a Szilícium-völgyben. 
Segítségével prezentációs oldalakat lehetett megjeleníteni a Macintosh-
számítógépeken. A program bevált, s ráadásul jól m"ködött. 1987-ben a szoftvert 
megvásárolta a Microsoft. Néhány évvel kés!bb óriási sikert aratott a személyi 
számítógépes változat, és ez alaposan felforgatta a világot.

A PowerPoint az 1990-es években lett igazán népszer", és 2000 körül már az 
egész világon elterjedt: használták vállalkozások és iskolák, magánszemélyek és 
üzletemberek. De nem volt vele minden rendben. Ebben az id!ben kezdtek azzal 
viccel!dni a konferenciákon, hogy a PowerPoint hatékonyabb gyilok, mint az 
atombomba. 2001-ben Seth Godin ismert szerz! és marketingguru, aki több gyen-
ge prezentációt látott életében, mint amennyit földi halandó egészségkárosodás 
nélkül kibírhat, megelégelte a helyzetet, és írt egy internetr!l letölthet! 10 oldalas 
könyvecskét Really Bad PowerPoint (Az a borzalmas PowerPoint) címmel, amit 2 dol-
lárért bárki megvehetett az Amazonon. A bevétel jótékonysági szervezeteké lett. 
Abban az évben ez volt a legnagyobb példányszámban eladott e-book.

„A PowerPoint lehetne a legkiválóbb alkalmazás a számítógépen, de korántsem 
az – írja könyvecskéjében Godin. – Valójában elviselhetetlen cs!dtömeg, és szinte 
minden PowerPoint-prezentáció harmatgyenge, élvezhetetlen katyvasz.” 

A vizuális kommunikáció nagy szaktekintélye, Edward Tufte, aki kiváló köny-
veket írt a mennyiségi információk megjelenítésének csínjáról-bínjáról – például 
a Beautiful Evidence: Visual Explanations (Az egyértelm"ség szépsége – Látható 
magyarázatok, Graphic Press) cím"t –, 2003-ban csatlakozott a PowerPointot 
kifütyül!k kórusához „A PowerPoint maga a gonosz” cím" cikkel, ami a Wiredban 
jelent meg. „A legkevesebb – jelenti ki a cikkben Tufte –, hogy egy prezentáció-
készít! szoftver ne ártson. A PowerPoint azonban rutinszer"en fejre áll, okoskodik, 
átszerkeszti a tartalmat. A PowerPointtal készített prezentáció sokszor olyan, mint 
az iskolai színiel!adás: hangos, vontatott és primitív.”
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Szerte a világban millió prezentáció születik naponta a PowerPoint vagy  hasonló 
szoftverek segítségével. Azonban ezek a bemutatók olyan  agyzsibbasztóan unal-
masak, hogy el!adó és hallgatóság annak is örül, ha túléli. És rendszerint egyál-
talán nem hatékonyak. Nem azért, mert az el!adókból hiányozna a kell! intelli-
gencia vagy kreativitás – a prezentálás egyszer"en rossz beidegz!déseken  alapul – 
a készít!ik nem is tudják, mit!l lesz jó vagy rossz egy el!adás. Napjainkban az 
összes diakép ugyanolyan látványt nyújt: a szokásos címek, végtelennek t"n! 
felsorolások és némi clipart-gra$ ka, az unalomig ismert téma/altéma-hierarchia 
szerinti rendszerezésben. Pedig a diavetítéssel kísért prezentáció olyannyira része 
a korszer" el!adás-kultúrának, hogy szinte nincs is értekezlet vetítés nélkül.

A hiba nem az Ön készülékében van

Egyes konferenciák azzal is hozzájárulnak a megszokott, felsorolásokban tobzódó 
prezentációk bebetonozódásához, hogy megkövetelik a „standard dia formátu-
mot”. Kathy Sierra, A Head First Java (Próbáld el!bb Javával!, O’Reilly Media) és a 
Creating Passionate Users (Hogyan lelkesítsük a felhasználókat?) blog társszerz!je 
számos konferencián vett részt hallgatóként és el!adóként. 2005-ben a „Stop 
your presentation before it kills again” (Hagyj fel a prezentációval, miel!tt tovább 
gyilkol!) cím" blogbejegyzésében így ír: „Tekintve, hogy mennyien gy"lölik a 
diavetítést, mi lehet vajon az oka, hogy univerzálisnak elfogadott szabály szerint 
ahol beszélnek, ott PowerPointtal (vagy a men!bb Apple-unokatesóval, Keynote-
tal) készített prezentációnak is kell lennie? A konferenciaszervez!k általában meg 
sem kérdezik az el!adókat, hogy szeretnének-e vetíteni. Többnyire szétküldik a 
diamintákat, és már hetekkel a konferencia el!tt elkezdik követelni az elkészült be-
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számolókat. Ha valaki arra vetemedne, hogy vetítés nélkül adjon el!, úgy néznek 
rá, mintha az illet! meztelenül állna ki beszélni.” És vajon miféle vizuális segédesz-
közöket használnak az emberek el!adásuk kiegészítéseként? „Nem a vizuális tarta-
lom, hanem a felsorolások uralkodnak a legtöbb diaképen, annak ellenére, hogy 
a képekre sokkal jobban emlékszünk, és a vetített szöveg szinte semmit sem tesz 
hozzá az el!adáshoz” – írja Sierra.

Most vagy soha: felejtsük el a PowerPointot?

Anna Patty „Kutatói összt"z a PowerPointra” cím" cikke 2007 tavaszán jelent meg
a Sydney Morning Herald cím" napilapban. A nagy vihart kavaró írás az Új-dél-
walesi Egyetem kutatói (köztük John Sweller, a kognitív terhelés elméletének 
1980-as évekbeli megalkotója) eredményeit foglalja össze. Az cikk egyik legfon-
tosabb kitétele az, hogy az emberek nehezebben dolgozzák fel az információt, 
ha egyszerre verbális és írott formában is észlelik. A szerz! azt sugallja, hogy „a 
PowerPoint-prezentációk korszakának végét” jelentheti a tény, hogy nem tudunk 
egyszerre hatékonyan szöveget hallgatni és olvasni – legalábbis abban az esetben, 
ha elfogadjuk, hogy a PowerPointtal vagy Keynote-tal készített prezentációnak az 
el!adó szavait kell visszatükröznie. A cikk részben Sweller professzor következ! 
szavai miatt vált ismertté:

„A PowerPoint-prezentációk katasztrofálisan rosszak. Le kell szoknunk róluk.”
                           –  John Sweller

Sweller professzor véleménye kés!bb provokatív célzatú újságcikkek címeként 
is felbukkant, hogy a PowerPointot elítél! szakemberek és kutatók csatársorát 
er!sítse. Szavait minden bizonnyal úgy kell értenünk, hogy a jelenleg használatos 
prezentációformáról kell leszoknunk; ezzel magam is egyetértek. Van némi igaz-
ság abban is, hogy az id!k során a szoftverhez hozzáadott sablonok, képecskék, 
kiegészítések nagymértékben hozzájárultak a „borzalmas PowerPoint” megszü-
letéséhez. De a PowerPoint, a Keynote és a többi hasonló szoftver nem módszer, 
hanem eszköz. Mint ilyen, bármelyik szoftver lehet hatékony, ha a megfelel! mód-
szert alkalmazzuk, vagy használhatatlan, ha nem a megfelel! módon használjuk.
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A változás szele

Elérkezett volna az id!, hogy megváljunk a PowerPointtól? Aligha. De az biztos, 
hogy már évekkel ezel!tt szemétre kellett volna dobnunk a PowerPointban és 
a Keynote-ban egyeduralkodó bullet-point típusú (felsorolásjeles) sablonokat. 
Régóta tudjuk, hogy általában haszontalan, s!t, kifejezetten káros az elmondott 
információt a háttérben is kivetíteni. Ki ne gondolt volna már arra, hogy mennyire 
értelmetlen szöveges vetítéssel is terhelni a hallgatóságot, ha mindössze húsz per-
cünk van a prezentációra? Tudományos bizonyítékok vannak rá, hogy nehezeb-
ben dolgozzuk fel az információt, ha egyszerre verbális és írott formában kapjuk. 
Meglehet, az el!adónak nem is érdemes megszólalnia – elég, ha csak csendben 
lépteti a diákat. De akkor joggal merülne fel a kérdés, hogy minek van ott egyál-
talán. A verbális prezentáció egészen más miatt jó, mint az írott szöveg. A kett! 
ötvözésének kísérlete gyenge el!adást eredményez. Napjainkban a multimédiás 
eszközökkel kísért vetített bemutatók nagy része igencsak gyenge.
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Prezentációk a konceptuális korban

2006 nyarán Daniel Pink A Whole New Mind (A megújult elme, Riverhead Trade) 
cím" kötete volt kedvenc olvasmányom. Tom Peters, az Egyesült Államokban jól 
ismert üzletimenedzsment-szakíró egyenesen zseniálisnak nevezte a könyvet. 
Joggal. A megújult elmében született meg ugyanis az a fogalmi keret, ami nélkül a 
korszer" prezentációk tárgyalása során alkalmazott zen megközelítés sem jöhe-
tett volna létre. Pink és mások véleménye szerint „konceptuális – azaz fogalmi – 
korban” élünk, ahol „a nagyfokú érzékenység” és „a fogalmak alapos ismerete” a 
lényeges képességek között is a legfontosabbak. „A jöv! embere új típust testesít 
meg – írja Pink. – A jöv! a jobbagyfélteke-domináns, kreatív és érzékeny gondol-
kodóké, dizájnereké, feltalálóké, tanároké és elbeszél!ké. Manapság a bennük 
megtalálható képességeken múlik, hogy ki lesz sikeres avagy sikertelen.”

A megújult elmében Daniel Pink érzékletesen és pontosan festi le a napjaink 
szakembereire leselked! veszélyeket és a rájuk váró lehet!ségeket. A szerz! 
szerint új kihívásokkal teli, változó korban élünk, ahol a „másként gondolkodás” 
értékesebb tulajdonság, mint valaha. Daniel Pink szerint „napjainkban újfajta 
gondolkodásmódra és az élet más megközelítésére van szükség. Sosem voltak 
még ilyen fontosak azok a képességek, amelyeket én a nagyfokú érzékenység és 
a fogalmak alapos ismerete elnevezéssel illetnék. A nagyfokú érzékenység olyan 
további készségeket foglalhat magában, mint a szabályszer"ségek és lehet!ségek 
átlátása, a m"vészi és emocionális szépség megteremtése, vagy egy jól strukturált 
elbeszélés létrehozása.”

Daniel Pink nem azt mondja, hogy az információ korában oly fontos logika és 
analízis (az úgynevezett bal agyféltekés gondolkodásmód) napjaink konceptuális 
korában nem lényeges többé. S!t: a logikus gondolkodás épp olyan fontos, mint 
korábban. A jobb agyféltekés gondolkodás önmagában nem juttat "rhajót a 
Holdra és nem találja meg betegségek ellenszerét. Bár a jobb agyféltekés gon-
dolkodás ugyanolyan fontos, mint a bal agyféltekés, egyre nyilvánvalóbb, hogy a 
logika önmagában nem viszi sikerre az embereket vagy a szervezeteket. (A jobb/
bal agyfélteke közti különbségtétel az agy di# erenciáltságán nyugvó metafora: 
egy egészséges ember valójában mindkét agyféltekéjét használja a legegysze-
r"bb cselekvés során is.)

 A megújult elme talán legjelent!sebb gondolata az, hogy a jobb agyfélteke által 
irányított tevékenységekhez kapcsolódó hat faktor – Daniel Pink szerint – napjaink 
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bonyolult összefüggéseken alapuló, egyre automatizáltabb, kiszervezett világá-
ban nélkülözhetetlen a sikerhez.

E hat tényez! a következ!: dizájn, történet, összkép, empátia, játékosság és értelem. 
Manapság a szakmai és személyes sikerhez nem elegend! pusztán a mesterségbeli 
tudás, hanem e fenti hat tényez!t is fejlesztenünk kell magunkban. A következ!kben 
e faktorokat a multimédiás prezentációk szemszögéb!l mutatjuk be (noha alkalmaz-
hatók lennének a játéktervezés, a programozás, a termékfejlesztés, a projektme-
nedzsment, s!t akár a gyógyítás vagy a kiskereskedelem területén is). 

Az alábbi dia összefoglalja a Daniel Pink könyvében leírt tényez!ket és a 
hozzájuk tartozó kulcsfogalmakat. (Képek forrása: iStockphoto.com, No. 700018 
vektoros fájl.)
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Dizájn

Az üzleti élet szerepl!i gyakran úgy tekintenek a dizájnra, mint valami lényeget 
nem érint! felszíni jelenségre, ami jó, ha szép, de az üzenet célba jutását nem 
befolyásolja. Csakhogy ez a díszítés de$ níciója, nem a dizájné: a díszítés néha szép, 
néha ízléstelen, de mindig látható és észrevehet!. A jó dizájn azonban olyan, akár 
az elegáns smink: annyira természetes és magától értet!d!, hogy a szemlél! vagy 
felhasználó tudatosan észre sem veszi. Gondoljunk egy jó könyv vagy a jól meg-
tervezett repül!téri jelzések dizájnjára: tudatosul bennünk mindaz, amit a jelzés 
közölni akar, de nem $ gyelünk fel az alkalmazott színekre, bet"típusra vagy a 
koncepcióra.

A dizájn a tervezés eleje, és nem a vége: semmiképp sem végezhetjük utóla-
gosan. Ha diákat használunk a bemutató során, a vizuális elemek tervezését már 
akkor el kell kezdenünk, amikor számítógépünket még csak be sem kapcsoltuk. 
A megfelel! dizájnhoz még a felkészülési fázisban nyugodtan, aprólékosan végig 
kell gondolnunk, hogy mit akarunk elmondani, mi a célunk, mik a legfontosabb 
üzeneteink, illetve hogy kik lesznek a hallgatóink. Csak ezután ültethetjük át ötle-
teinket, a tartalmat vizuális, digitális formába is.

Történet

Az információk és az adatok megtalálhatók az interneten, de könnyedén elküld-
het!k e-mailben, PDF-csatolmányként, vagy akár hagyományos dokumentumok 
formájában, postai úton is. Az adatok és az úgynevezett „tények” még soha nem 
voltak ilyen könnyen hozzáférhet!k, mint manapság. Miért ne koncentrálnánk hát 
a történetekre? Mark Turner, a kognitív gondolkodás tudósa a történetmesélést a 
gondolkodás kulcsfontosságú eszközének tartja, és a narratív fantáziaképzés fogal-
mával nevezi meg. Az emberi gondolkodás szorosan köt!dik történetek elbeszé-
léséhez és befogadásához. Mindannyian elbeszél!nek és hallgatónak születtünk. 
Gyermekkorunkban alig vártuk, hogy elmondhassuk vagy megmutathassuk azt, 
ami nekünk fontos volt. Ezért gy"ltünk össze a barátainkkal a szünetben vagy 
ebédid! alatt, hogy megbeszéljük, melyikünkkel mi történt a hétvégén.
Csakhogy az id!k során valami félrecsúszott, és a „történet” a $ kció, a kitalálás, 
s!t a hazugság szinonimája lett. A történetek és a történetmesélés ezért az üzleti 
szférában és a tudományokban egyaránt háttérbe szorult. Elterjedt a tévhit, hogy 
komoly ember nem foglalkozik ilyesmivel.
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De amikor megkérdezem a diákjaimat, hogy milyen a jó tanár, azt válaszolják, 
hogy az, aki nem csak átrágja magát a tankönyvön, de saját személyiségét, tulaj-
donságait, tapasztalatait, azaz igaz történeteit is hozzáadja az anyaghoz. Vajon mi 
erre a legjobb mód? Kétségtelenül a jó értelemben vett történetmesélés, amely 
egyszerre magyaráz, felkelti az érdekl!dést és segít az elsajátításban. A történetek 
rendkívül hasznosak lehetnek a tanításban, az információátadásban, a magyará-
zatban, és természetesen ugyanígy a jó szándékú meggy!zés során is.

Összkép

Az információs korban a lényeglátást, a specializációt és az elemz!készséget 
tartották a legfontosabbnak. A konceptuális korban azonban a szintézis, az össz-
kép, az egymáshoz látszólag nem köt!d! fogalmak és tények összekapcsolása, a 
teljesség átlátása is lényegessé, s!t kulcskérdéssé vált. Daniel Pink ezt a készséget 
nevezi „összkép”-nek.

A legjobb el!adók olyan összefüggésekre is rávilágítanak, amelyek a hallgatók 
el!tt korábban rejtve voltak. A legjobb el!adók látják „az összefüggések közötti 
összefüggéseket”. Az összkép fogalmának bevezetése azt követeli, hogy más 
szemszögb!l, $ gyelmesebben tekintsük át a dolgok közötti viszonyrendszert. 
Bárki képes arra, hogy a vetít!vásznon információmorzsákat jelenítsen meg, és 
hangosan elismételje !ket a publikum el!tt. Azonban az összefüggések átlátása, 
az árnyalatnyi különbségek és a komplex problémákban rejl! egyszer" meg-
oldások észrevétele csak a tudatosan felkészültek privilégiuma. Az „összkép” 
$ gye lembevétele nem azt jelenti, hogy a médiában ma oly divatos, felszínes és 
lebutított összefoglalókat kellene gyártanunk, vagy hogy a lényeges mondatokat 
kellene kiemelnünk egy hosszabb szövegb!l. Ellenkez!leg: teljes elménket, logi-
kánkat, szintézisre való képességünket, megérzéseinket kell használnunk a pre-
zentációra való felkészülés és a témánkban való elmélyedés során, hogy elkülönít-
hessük a lényegest a lényegtelent!l. El kell választanunk az ocsút a tiszta búzától.

Empátia

Az empátia fogalma azt jelenti, hogy mások helyébe tudjuk képzelni magunkat. 
Érzelmi alapú képesség, amelynek segítségével megértjük mások nonverbális, 
azaz szavakkal ki nem mondott jelzéseit, és végig tisztában vagyunk azzal, hogy 
mi magunk milyen jelzéseket adunk le. A jó dizájnerek könny"szerrel képzelik 
magukat a felhasználó, a fogyasztó vagy a hallgatóság helyébe. Empátia segítsé-
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gével az el!adó gondolkodás nélkül is tudja, mikor hangolódott rá mondandó-
jára a közönség, és azt is, ha épp nincs meg köztük ez a kacsolat. Az empatikus 
el!adó a prezentációját a közönség hangulata szerint képes árnyalni, módosítani. 
Kétségtelen, hogy az empátia inkább veleszületett képesség, mint elsajátítható 
tudás, de azért fejleszthet!.

Játékosság

Daniel Pink szerint a konceptuális korban a jól végzett munkának ugyanolyan 
fontos része a játék, mint a komolyság. Minden prezentáció különbözik, ám a 
legtöbb nyilvános beszéd akkor arat igazán sikert, ha játékos és humoros ele-
meket is tartalmaz. A humor alatt persze nem bohóckodást, a mindenáron való 
er!ltetett viccel!dést vagy az olcsó közvetlenséget kell értenünk, hanem a 
szellemes, mosolyra fakasztó stílust. Daniel Pink könyvében idézi Madan Kataria 
indiai orvost, aki rámutat, hogy elterjedt vélemények szerint a „komoly” embe-
rek bizonyulnak sikeresebbnek az üzleti életben, mivel !k a felel!sségteljesebb 
szakember benyomását keltik. „Csakhogy ez nem igaz – mondja doktor Kataria. 
– Talán igaz volt valaha, de ma az életvidám emberek végeznek jobb munkát, 
hiszen !k kreatívabbak.” 

Satirist Tom játékosra vette a  gurát 

2007-es TED prezentációján

TED/ leslieimage.com



311. fejezet  A tipikus prezentáció napjainkban

Az elmúlt évtizedek során az a tévképzet is elterjedt, hogy az igazi üzleti pre-
zentáció szürke, humortalan és élvezhetetlen, de túl kell esni rajta. Ha diaképeket 
használunk – és az Úristen kegyelmezzen annak, aki merészel nem vetíteni! –, 
annál jobb, minél bonyolultabb és részletesebb anyagot zúdítunk a hallgatóságra.
Ez a tévhit napjainkban is él és virul, de joggal remélhetjük, hogy hamarosan a 
múlt ködébe vész.

Értelem

Azt hiszem, nem lenne túlzás azt állítani, hogy ha a prezentáció képes lehet arra, 
hogy jobbá tegye cégünk, iskolánk vagy közösségünk életét, akkor ezáltal hozzá-
járulhatunk egy jobb világ megszületéséhez. A rosszul sikerült prezentáció ellen-
ben nemcsak a közhangulatot rontja el, de a karrierünkre is kártékony hatással 
lehet. Van, aki úgy véli, hogy az élet igazi értelme az önkifejezés, az, hogy mások-
kal is megosszuk, ami számunkra fontos. Talán arra születtünk, hogy !szintén, 
lelkesen adjuk el! – magunkat. És ha kedveljük a munkánkat, bizonyára öröm-
mel állunk a kihívás elé, hogy tapasztalatainkat vagy történetünket másokkal is 
megosszuk. Hiszen mi is inspirálóbb, mint valami újat tanítani, s ezáltal új emberi 
kapcsolatokat létrehozni?

A konferenciák népe annyira hozzászokott a halálosan unalmas PowerPoint-
bemutatókhoz, hogy már normálisnak – ha nem is tökéletesnek – tartja !ket. 
De ha elkezdjük másképp csinálni: ha megmutatjuk, hogy fontosnak tartjuk a 
közönséget, ha bebizonyítjuk, hogy tudjuk a dolgunkat, ha látják munkánk mö-
gött jelentését, valódi értelmét, minden bizonnyal hatással leszünk rájuk. És a jó 
prezentáció felé vezet! legkisebb lépésb!l is óriási eredmények következhetnek.

Dizájn, történet, összkép, empátia, játékosság, értelem: Daniel Pink könyve e hat 
készség segítségével de$ niálja a modern kor alapkövetelményeit. Meg kell érte-
nünk, hogy ezek a készségek ma miért fontosabbak, mint valaha, hogy korunkban 
a komplex gondolkodású szakemberek, a kiemelked! el!adók miért nélkülözhe-
tetlenek. A közeljöv! legjobb prezentációi olyan szakemberek – mérnökök, cégve-
zet!k, „kreatívok” – fejéb!l fognak kipattanni, akikben er!s az átfogó gondolkodás 
képessége. És kétségtelen, hogy a konceptuális kor legjobb kommunikátorai azok 
lesznek, akik az említett készségeken túl jó elemz!képességgel is rendelkeznek.



 

Seth Godin
Megmondóember, blogger, többek között a Hab a tortillán szerz!je

Seth Godin, a közismert marketingguru és veszélyesen jó 
el adó szerint a prezentáció célja az érzelmek átadása.

Akár sportklubban, akár iskolában vagy nemzet-
közi nagyvállalat igazgatótanácsának színe el tt 
beszélünk, valószín , hogy a PowerPointot hasz-
náljuk. A PowerPointot mérnökök fejlesztették ki 
azzal a céllal, hogy k a marketingosztállyal, illetve 
a marketingesek velük könnyebben kommuni-
kálhassanak. Hasznos kis eszköznek t nik, mert 
a szóbeli kommunikáció szolgálatában áll. Küld-
hetnénk persze egymásnak leveleket is, de azokat 
nem olvassa senki. Ahogy gyorsul a tempó az 
üzlet világában, úgy n  az igény, hogy a csoportok 
megoszthassák egymással elképzeléseiket. És itt 
kerül a képbe a PowerPoint.

A PowerPoint lehetne a számítógép legkiválóbb 
alkalmazása, de nem az. Szerte a világon újítások, 
ötletek tömkelege mond cs döt, mert kitalálójuk 
úgy használja a PowerPointot, ahogy a Microsoft 
szeretné, és nem úgy, ahogy kellene.

A kommunikáció értelme nemcsak az, hogy 
saját szempontjainkat szemléltessük. Legalább 
ennyire fontos, hogy aktuális lelkiállapotun-
kat  �„érzékeltessük�”, hogy megértessük, miért 
 vagyunk izgatottak, szomorúak vagy optimisták. 
Ha csak tényeket akarunk elmondani, felesleges a 
szóbeli kommunikáció, egyszer bb írásos beszá-
molót küldenünk.

Agyunk két féltekére osztható. A jobb oldal 
felel s az érzelmekért, a zene élvezetéért és a 
hangulatváltozásainkért. A bal féltekében laknak 
az értelmi képességek, a tények és adatok. Az 
emberek a beszámolók hallgatása közben mind-
két agyféltekéjüket használják. A jobb agyfélte-
kéjükkel ítélik meg, miképp beszélünk, hogyan 

öltözködünk, milyenek a gesztusaink. Az emberek 
gyakran már akkor véleményt alkotnak a prezen-
tációról, amikor megpillantják a második diaképet. 
Az els  benyomást az sem változtatja meg, ha 
 kés bb tucatnyi felsorolást mutatunk meg nekik. 
A kommunikációs folyamat ugyan zátonyra futhat 
a hibás logika vagy a bizonyítatlan állítások miatt 
is, de ha híján van az érzelmeknek, akkor garan-
táltan kudarcra van ítélve. A logika nem elég.
A kommunikáció célja az érzelmek átadása.

Akár néhány f s hallgatóságról, akár az egész 
világról van szó, a kommunikációban az nyer, aki 
meggy z . Ha mindenki egyetértene velünk, miért 
tartanánk prezentációt? Elegend  lenne kinyom-
tatni egy egyoldalas összefoglalót, amit mindenki 
megkapna, és megspórolnánk egy csomó id t. 
Csakhogy nem ez a cél: azért tartunk prezentá-
ciót, hogy felhívjuk a  gyelmet valami fontosra, 
hogy meggy zzük a hallgatóságot.

Ha hiszünk egy gondolatban, tegyük meggy -
z vé! Védjük az álláspontunkat olyan keményen, 
amennyire csak tudjuk, és arassuk le a babért! 
A végén a hallgatók még meg is köszönik, hiszen 
mindannyian arra vágyunk, hogy meggy zzenek 
minket egy állítás igazáról.

Instant fejl dés

Az els  szabály: a diaképek alátámasszák, és ne 
megismételjék a szavainkat! Olyan diákat kell 
szerkesztenünk, amelyek a hallgatóság érzelmeire 
hatva igazolják, hogy amit mondunk, nemcsak 
tényszer , de igaz is. Egy diakép soha ne mutasson 
hatnál több szót. SOHA. A világ legösszetettebb 

www.sethgodin.com
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problémájának el adásakor sem szeghetjük meg 
ezt a szabályt.

Másodszor: ne használjunk gyenge min ség  
képeket! Vegyük igénybe a képadatbázisokat! Ha a 
nagyvárosi leveg szennyezés a témánk, adatok ve-
títése helyett miért nem olvassuk fel a számokat, 
és vetítünk háttérnek néhány elpusztult madarat, 
egy szmogos városképet, egy szennyezett tüd t? 
Hogy ez netán csúsztatás? Lehet �– de beválik.

Harmadszor: ne használjunk effekteket vagy 
átt nést a diaképek között! Az egyszer ség sokkal 
elegánsabb!

Negyedszer: készítsünk kiosztható írott doku-
mentumot! Ezt, ha úgy tartja kedvünk, lábjegy-
zetekkel is telezsúfolhatjuk. Az el adás elején 

Diaminták

Íme néhány Seth Godin diái közül. Így, 

Godin személye nélkül ezek az ábrák aligha 

jelentenek túl sokat, leny göz  elbeszél  

stílusával körítve azonban emlékezetessé 

teszik a  gyelemre méltó történetet.

közöljük, hogy a részletes adatokat megkapják 
az el adás végén, úgyhogy felesleges minden 
szavunkat lejegyzetelniük. Ne feledjük: a prezen-
táció az érzelmekre ható meggy zés eszköze! 
A dokumentum fogja bizonyítani a racionálisan 
gondolkodóknak, hogy tartalom is van az érzelmi 
hatás mögött. De a diaképek nyomtatott változa-
tát ne osszuk ki! Hatástalanok lennének az el adó 
személyes mondandója nélkül.

Tehát így áll össze a teljes folyamat: vetítünk 
egy diaképet, ami kíváncsivá teszi a néz ket, 
hogy mondanivalónk vajon hogyan kapcsolódik a 
látottakhoz. Ha jól végezzük a dolgunkat, a kö-
zönségnek a mondanivalóról eszébe jut a kép, és 
fordítva. 

Lyza Danger Gardner
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Új korszakhoz új gondolkodásmód

A hatékony kommunikációhoz manapság más képességekre van szükségünk, 
mint korábban. Az „írástudás” már nem csak az írás-olvasás képességét jelenti 
– a vizuális kommunikációra való alkalmasság legalább ilyen fontos. Ezért kell a 
 vizuális „írástudás” magasabb fokára lépnünk és megértenünk, mekkora hatása 
van a képzel!er!nek az üzenetek sikeres továbbításában.

Azok, akik gyakran készítenek prezentációkat, rendszerint dokumentumszer-
keszt! eszköznek tekintik a PowerPointot. Olyan eljárásokat alkalmaznak, amelyek 
nagyban hasonlítanak az üzleti iratok, levelek, tájékoztatók és táblázatok készíté-
sekor bevált régi módszerekre. Az üzleti élet szerepl!i és a diákok gyakran hiszik, 
hogy a multimédiás prezentáció a nyomtatott szöveg különösen elegáns formája, 
amely a szöveg és felsorolások mellett némi gra$ kát is tartalmaz.

Ha jobb el!adóvá akarunk válni, nem elég, ha elolvassuk a PowerPoint haszná-
lati utasítását. S!t az is kevés, ha tanulmányozzuk a prezentációkról szóló könyvek 
egész sorát. Ezek ugyan hasznosak lehetnek, de a látvánnyal kísért narráció más 
formáinak vizsgálata nélkül vajmi keveset érnek. Hasznos lehet dokumentum$ l-
mek tanulmányozása: ez a m"faj megtörtént eseteket dolgoz fel elbeszélés, inter-
júk, hanganyagok, mozgó- és állóképek, olykor feliratok segítségével. Él!beszédes 
prezentációkban is felhasználhatjuk ezeket az elemeket. Igaz, a $ lm és a prezen-
táció más m"faj, de nem különböznek annyira, mint gondolnánk. Én magam 
rengeteget tanultam képkezelés és narráció kapcsolatáról a hétszeres Emmy-díjas 
amerikai dokumentum$ lmes, Ken Burns munkáiból.

Máshonnan is meríthetünk hasznos ötleteket: a képregény például szöveg és 
kép összecsiszolásával teremt új, lendületes, emlékezetes elbeszél!i formát.

A képekben megmutatott történet két legismertebb m"faja a képregény és a 
$ lm. Épp ezért ne veszítsük szem el!l a tényt, hogy az igazán jó prezentáció készí-
tésének technikája sokkal inkább hasonlít a jó dokumentum$ lmek és képregények 
készítésének elveire, mint a hagyományos, statikus, felsorolásokkal zsúfolt üzleti 
dokumentumok tervezésének szabályaira.
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Haladjunk, kérem!

Ha a zen szemszögéb!l vizsgáljuk a prezentációkészítés fortélyait, megértjük, 
miért kell magunk mögött hagynunk azokat a baltával faragott teóriákat, amiket 
a PowerPoint-érában tanultunk a beszámolók megtervezésér!l és kivitelezésér!l. 
Szakítanunk kell a „bevált” eljárásokkal, és kétségbe kell vonnunk minden eddigi 
tudásunkat, hogy nyitottá váljunk a másfajta, mer!ben új típusú prezentációra. 
Szerkesszünk hét mondatot minden diaképre? Alkalmazzunk gra$ kai elemeket a 
szebb külalak érdekében? Kétségtelen, hogy ezek miatt még senkinek nem mond-
tak fel a munkahelyén. De ha nem szakítunk a múlttal, semmi újat nem fogunk 
tanulni. Nyitott elmével kell a kihívások elé állnunk, hogy a világot új néz!pontból 
szemlélhessük.

A múlt elengedésének 
m vészete
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FELADAT

Tartsunk �„brainstorming�”-ot, azaz ötletbörzét �– akár a munkatársainkkal, 
de akár privát ötletbörzét egyedül is, magunkban! Vizsgáljuk meg, hogy idáig 
milyen szempontok és jellegzetességek alapján készültek a cégünk prezen-
tációi (ha ugyan megállapíthatók ilyen jellegzetességek)! Mennyiben felelnek 
meg prezentációink a kor kihívásainak? Mennyiben �„csúsztak félre�”? Melyek 
azok a tervezést és kivitelezést illet  kérdések, amiket eddig nem tettünk 
fel, de immár elodázhatatlanná váltak? Vajon a megtervezés és kivitelezés 
mely mozzanatai okozhattak gyötrelmet az el adónak és a hallgatóságnak 
egyaránt? Lehetséges-e, hogy idáig túl nagy hangsúlyt fektettünk viszonylag 
jelentéktelen dolgokra? És egyáltalán: mely dolgok az �– úgymond �– jelenték-
telenek, és mire kell jobban oda gyelnünk ezután?
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Összefoglalás
• A jó prezentáció olyan, mint a japán bento: a lehet! leghatásosabb és legin-

kább étvágygerjeszt! módon tálalja a kit"n! tartalmat. A tartalom egyszer"en, 
kiegyensúlyozottan és esztétikusan jelenik meg.

• A zen prezentáció, azaz a preZENtáció: megközelítésmód, nem pedig megvál-
toztathatatlan szabályrendszer, amit mindenkinek szolgaian kell követnie. Sok 
út vezet a jó, hatékony prezentáció megtervezéséhez és kivitelezéséhez.

• A hallgatóságot halálra untató PowerPoint-prezentáció ugyan megszokott és 
elterjedt forma, de nem hatékony. A probléma nem az eszközben vagy valamely 
technikai eljárásban keresend!, hanem a rossz beidegz!désekben. Bár bizonyos 
eszköz valóban jobb lehet más eszközöknél, ett!l függetlenül, a hatékonyság 
nem eszköz kérdése: jó prezentációt akár a PowerPoint (vagy Keynote stb.) 
régebbi változataival is lehet készíteni.

• A konceptuális korban a jó prezentáció készítésének „m"vészete” fontosabb, 
mint valaha. A hatékony prezentáció átfogó gondolkodásmódot, szemléletet 
igényel. A jó el!adók prezentációjukkal a hallgatóság bal és jobb agyféltekéjét 
egyaránt megcélozzák.

• A multimédiás él! el!adások célja az elbeszélés, a történet – épp ezért a készí-
tésük során alkalmazott módszerek jobban hasonlítanak a dokumentum$ lmes 
eljárásokra, mint a nyomtatott dokumentumok szerkesztésére. Napjaink él! 
el!adásainak képekkel és más megfelel! multimediális eszközökkel kiegészített 
történetet kell elbeszélnie.

• Az évek során számos kevéssé hatékony eljárást alkalmaztunk. Az els! lépés az, 
hogy szakítsunk a múlttal.


