ГРАЂАНСКО ВАСПИТАЊЕ

Шести разред
Наставна јединица: Презентовање истраживачког пројекта
Претходне недеље сте имали прилику да се подсетите савета за израду презентација.
Након што су презентације у техничком смислу урађене , потребно је припремити се на
адекватан начин, да пред одређеном публиком представимо наш рад.
Презентовање је јавни наступ. Припрема за јавни наступ и излагање пред одређеном
публиком је подједнако важна као и израда презентације , зато што доприноси коначном утиску
који остављамо и неретко ствара слику о нашем целокупном раду. Због тога је наш наредни
задатак, да се упознате са препорукама, које би вам могле користити да у будућности своје
пројекте и друге радове представите на најбољи могући начин. Пред вама је неколико корисних
савета за припремање јавног наступа:
 Добра припрема подразумева да се упознамо са материјалом и да будемо добро
упућени у проблематику о којој говоримо. Када је реч о вашим истраживачким
пројектима, јасно је да сте тему и проблем већ добро упознали током истраживачког
процеса.
 Пожељно је направити редослед излагања и подсетник који ћемо имати испред себе.
На тај начин спречићемо евентуалне грешке, заборављање важних делова, избећи
ћемо гледање у презентацију на видео биму, што може да доведе до несигурности и
неспретности. Важно је да имамо на уму све детаље наше презентације.
 Увежбавање и преслишавање наглас је веома важан део припреме, зато што нам
помаже да постанемо сигурнији у себе. Овај процес нам помаже да боље запамтимо
садржај и да се осећамо сигурније у улози говорника. Такође нам помаже да се
ослободимо узречица које у говору некада користимо, а које свакако не остављају
позитиван утисак на наше слушаоце.
 Током излагања важно је да будете усмерени на публику којој се обраћате, да пратите
да ли вас слушају и разумеју, да им омогућите темпо који им је потребан. Покушајте
да се не оптерећујете размишљањима о себи, као на пример да ли се допадате
публици, да ли сте спонтани, занимљиви и слично. Препоручује се да своју публику
замислите као некога ко је заинтересован за тему којој излажете.
 Будите оно што јесте и не постављајте себи циљ да морате бити савршени. Важно је
добро се припремити и потрудити. Чак и ако дође до одређених недостатака током
излагања, то не показује ништа негативно о вама, осим да презентација није довољно
добра и да се за следећи пут морате боље припремити.
Домаћи задатак :
Ваш домаћи задатак је да погледате постављене препоруке за презентовање и да ми
путем маил-а потврдите да сте задато урадили. Такође, за све додатне информације можете ми
се обратити путем е-маил адресе marica.simic@live.com.
Рок за достављање домаћих задатака је 22.05.2020.
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