Gymnázium Jiřího Ortena

Předmět:
Náplň:
Třída:
Počet hodin:
Pomůcky:

Prezentační a komunikační dovednosti
ZSV
3. ročník a septima
2 hodina týdně
PC, dataprojektor, odborné publikace

Téma
1. Prezentační dovednosti
Příprava prezentace

Školní výstupy

Učivo (pojmy)

 Uvědomuje si své schopnosti
při přípravě prezentace
 Rozlišuje podstatné znaky
problému od nepodstatných
 Přistupuje ke zpracování
prezentace pozitivně
 Věří ve své schopnosti a
uvědomuje si význam
prezentace
 Uvědomuje si význam
vybraného tématu prezentace a
dokáže se na něj pozitivně
namotivovat
 Uvědomuje si důležitost role
prezentujícího jako nositele
informací a zdatného
komunikanta
 Uvědomuje si důležitost
přípravy prezentace
 Dodržuje stanovené postupy při
přípravě prezentace

prezentace
kladení otázek
špatné otázky
dobré otázky
myšlenková mapa
emoce
fakta
kredibilita
(důvěryhodnost,
spolehlivost)
řečník
příběh
myšlenková mapa
brainstorming

Průřezová témata
Poznámky
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Tvorba prezentace

 Orientuje se v stanoveném
tématu prezentace
 Dokáže strukturovat prezentaci
 Chápe cíl své prezentace
 Rozpozná klíčová sdělení
prezentace
 Dovede kreativně pracovat
s vizuální stránkou prezentace
 Identifikuje prostor, ve kterém
prezentace proběhne
 Dokáže pracovat s technickými
prostředky pro prezentace
 Používá moderní metody tvorby
prezentací
 Dokáže příjemně a kompetentně
vystupovat
 Zná své posluchače a
přizpůsobí formu prezentace
jim
 Používá efektivně verbální
prostředky projevu-hlas,
intonaci, pauzy
 Dodržuje zásady dýchání při
veřejném projevu
 Používá jednoduchý jazyk
k správnému pochopení
prezentace
 Identifikuje vyplňující slova a
dokáže se jim v projevu

persona
font
obrázek
text
ikonka
struktura
vizuální stránka
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vyhnout
2. Komunikační dovednosti  Dokáže sladit verbální projev
s neverbálním
Osobnost prezentátora (lektora)
 Orientuje se v prostoru a
efektivně pracuje s postojem
 Podporuje sdělení s gesty,
Verbální a neverbální aspekty
používá otevřená gesta
veřejného projevu
 Udržuje oční kontakt
s posluchači
 Uplatňuje základní principy
úspěšné prezentace
 Uplatňuje efektivní metody při
nácviku vlastní prezentace
 Dovede efektivně navázat
kontakt s posluchači
 Vnímá reakci publika a podle ní
reguluje svůj projev
 Naslouchá posluchačům a
efektivně odpovídá na jejich
dotazy
 Správně načasuje poskytnutí
zpětné vazby
 Uplatňuje zásady poskytování
zpětné vazby
 Dovede naslouchat a správně
vyhodnotit zpětnou vazbu
 Podporuje přijímání zpětné
vazby správně volenými
Veřejné vystoupení
otázkami

lektor
prezentátor

verbální komunikace
neverbální komunikace
slovní zásoba
řeč
prostor
gestikulace
mimika
postoj
elevator pitch
pauza
zpětná vazba
naslouchání
argument
asertivita
manipulace
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 Dodržuje zásady poskytování
zpětné vazby
 Dovede naslouchat cizím
názorům
 Orientuje se v argumentech a
dovede najít jejich podstatu
 Dovede hájit svoje stanovisko
správně volenými argumenty
 Používá argumenty založené na
osobní zkušenosti, příklady,
porovnání, čísla, doložená
fakta, průzkumy veřejného
mínění
 Uplatňuje dosažené rétorické
dovednosti

oční kontakt
emocionální a magický otvírák

Zpětná vazba
Závěrečná prezentace v týmu

zpětná vazba
asertivita
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Vedení dialogu a argumentace

argument
aktivní naslouchání
zdroj
zkušenost
Projekt Studentská Agora

