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Tantárgy célja, feladata:

A kurzus során a hallgatók megtanulják a főbb prezentációs technikákat, képesek a
hallgatóságnak megfelelő, spontán előadások tartására, megismerik a dia nélküli, a
power pointos és prezi alapú előadási technikákat, az ehhez szükséges programok
használatát. Képessé válnak az előadásokhoz kapcsolódó adekvát kérdések feltevésére
és kritikai megjegyzésekkel segíteni a hallgató társak munkáját. Képesek a
mondanivalójukat a hallgatói igényekhez adoptálni.

Szakmai kompetenciák és kompetencia-elemek:

- Készség szinten alkalmazza a prezentációkészítő program és a prezi program használatát
- Képes önálló, segédanyag nélküli előadás megtartására
- Képes építő jellegű kritika megfogalmazására, mellyel hallgatótársainak munkáját segíti
- Önállóan és csoportban is képes egy előadás színvonalas megtartására



A tantárgy részletes tematikája:

Hét Téma
1. A prezentáció célja, bemutatkozók, feladat kiosztás
2. A segédanyag nélküli prezentáció
3. Bevezetés a PPT világába
4. PPT trükkök haladóknak
5. Bevezetés a PREZI világába
6. PREZI haladóknak
7. Az előadó személyisége
8. A hallgatóság: fókuszban az érzelmek felmérése és közönség igénye, az

együttműködő közönség megteremtése
9. Az én brand
10. A “Vizuális Figyelem Térkép” megtervezése, kialakítása
11. Vizuális metaforák és alapszintű grafikai szerkesztés
12. Prezentációs történetmesélés
13. Előadói sikerek és előadói hibák meghívott vendéggel
14. Lezárás, összegzés

Tantárgy tematikáját kidolgozta:

NAGY-KUTASI ANDREA, mesteroktató, SE – Digitális Egészségtudományi Intézet 

Követelmények:

Az érdemjegy kialakításának módja: 3 előadás megtartása

Az aláírás feltételei: jelenlét a TVSZ szerint.

A félévközi ellenőrzések (beszámolók, zárthelyi dolgozatok) száma témaköre és időpontja, pótlásuk és
javításuk lehetőségei:

- előre egyeztetett (vállalt) időpontban az előadások (3 db) megtartása
1. segédanyag nélküli prezentáció, témája 3 saját skill bemutatása
2. prezentáció PowerPoint használatával: példakép bemutatása
3. csoport (3-5 fő) előadása prezi segítségével: választható egészségügyi téma

- pótlásra új időpont egyeztetés után van lehetőség az utolsó óráig

Az esetleges vizsga típusa és vizsgakövetelmények (tételsor, tesz-pool): nincs

A foglalkozásokon való részvétel követelményei és a távolmaradás pótlásának lehetősége, az igazolás
módja a foglalkozásokról való távollét esetén:

az előadások pótlására új időpont egyeztetése után van lehetőség az utolsó óráig

Az írott tananyag, ajánlott irodalom, a felhasználható fontosabb technikai és egyéb segédeszköz

- Prezi: a Hatásos prezentáció tudománya, e-book. Letöltve: 2017.08.10:
http://www.preziteams.com/the-science-hu.

- Reynolds, G. (2009). PreZENtáció. Budapest: HVG Kiadó Zrt.
- Hsu, J. (2008). The secrets of Storytelling: why We Love a Good Yarn. Scientific American.
- Vogel, D. R., Dickson, G. W. & Lehman, J.A. (1986). Persuasion and the Role of Visual Presentation

Support: The UM/3M Study.

A hallgató egyéni munkával megoldandó feladatainak száma és típusa, leadási ideje



- Segédeszköz nélküli előadás (saját skillek)
- PowerPoint előadás (példakép bemutatása)
- Prezi csoportos előadás választható témában:

 Egészségügyi BigData és eHealth lehetőségek
 Az egészségügyi humánerőforrás migráció megállítása
 Egészségügyi szereplők bemutatása
 A hálapénz megszüntetésé
 Szuperkórház: hol és hogyan kellene működnie
 Egészségügyi innováció
 Hogyan lehet az egészségügyi informatikát jobbá tenni?
 Innovatív egészségügyi applikációk
 A világ egészségügyi kihívásai

Adatlap utolsó módosítása: 2020.03.31.


