
Pristatymo žodžiu reikalavimai Reikalavimai pristatymo skaidrėms

Turinys Vaizdavimas

Naudojau dėmesį sutelkiančias priemones. Subalansuoti teksto ir grafikos laukai.

Naudoju suprantamus žožius. Lengva skaityti tekstą.

Konkretus ir aiškus žodynas. Nėra lietuvių kalbos rašybos klaidų.

Naudojausi faktais ir logika. Lengva įžiūrėti grafinius elementus.

Pateikiau savo nuomonę ir emocijas. Fonas neužgožia teksto ar grafikos.

Pateikiau papildomą informaciją. Suderintos spalvos ir sluoksniai.

Informacija, kurią suteikiau, buvo vertinga. Vienodas skaidrių dizainas.

Buvau įsigilinęs į savo temą. Aiškiai atskirti nuo pagrindinio teksto pavadinimai.

Buvau pasirengęs atsakyti į auditorijos klausimus. Lengva išgirsti garso ir muzikos elementus.

Pakanka laiko viską perskaityti ir pamatyti skaidrėse.

Pristatymo eiga Perėjimai neblašto žiūrovo.

Buvau apmastęs savo kūno kalbą. Nei per mažai, nei per daug laiko perėjimui tarp skaidrių.

Mano balsas nebuvo monotoniškas.

Naudojau prasmingus gestus. Medijų naudojimas

Neskaičiau teksto skaidrėse, išskyrus citatas. Pristatyme naudoju vaizdo įrašus.

Sakiniai buvo taisyklingi. Pristatyme naudoju nuotraukas.

Mano laikysena atitiko reikalavimus. Pristatyme naudoju originalią animaciją ir efektus.

Aš palaikiau akių kontaktą su auditorija. Įspūdžio sustiprinimui naudoju garso įrašus.

Žiūrėjau į visus. Naudojamos medijos susijusios su pristatymo turiniu.

Mano tarimas buvo aiškus ir suprantamas. Nurodau šaltinius, taip kaip reikalaujama.

Kalbėjau nei per lėtai, nei per greitai. Naudojamos medijos neblaško žiūrovo.

Kalbėjimo garsas buvo pakankamas.

Organizavimas

Organizavimas Pirmoje skaidrėje pristačiau temos pavadinimą.

Įvadas buvo aiškus ir lengvai suprantamas. Parengta turinio skaidrė.

Pristačiau prasmingas idėjas. Parengta išvadų skaidrė.

Nuosekliai pristačiau idėjas. Buvo galima aiškiai atskirti įvadą, dėstymą ir išvadas.

Pateikta papildomos informacijos. Pristatyme buvo aiškiai atsakyta į tyrimo klausimą.

Naudojau jungiamuosius žodelius (ir, taip pat, bei). Pristatymas buvo papildytas vaizdo nuorodomis.

Tiksliai pristatytas apibendrinimas.

Išvados buvo aiškios, kviečiančios veikti. Pasiruošimas

Pristatymas buvo įtikinamas. Tinkamai suplanavau pristatymo laiką.

Lengva suprasti temą. Apmąsčiau galimus klausimus.

Atskyriau pagrindinę ir šalutines temas.

Apmąsčiau atsakymus, kad jie nebūtų dviprasmiški.

Klausiau kitų, ką jie galėtų pasiūlyti patikslinti mano pristatyme.

Pristatymą ruošiau pagal iš anksto sudarytą planą.

Šaltiniai

Naudojau įvairius šaltinius, kuriuose jautėsi skirtingas požiūris.

Naudojau patikimus šaltinius.

Naudojausi interneto šaltiniais.

Naudojausi kompiuteriniais žodynais ir enciklopedijomis.

Cituoju šaltinius.


