
Opracowane na podstawie materiału Cliffa Atkinsona, Richarda E. Mayera  
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Projekty slajdów w PowerPoint powinny być zgodne z tym, jak ludzie się uczą. 
Istnieje ugruntowana wiedza, jak działa umysł i zmysły.  
 
Kiedy przedstawiamy ilustracje i animacje słuchacz jest w stanie utrzymać tylko kilka 
zdjęć w pamięci roboczej w jednym czasie. Te obrazy odzwierciedlają jedynie 
fragmenty przedstawionego materiału, a nie są dokładną kopią prezentowanego 
tematu. 
 
Kiedy prowadzimy narrację słuchacz jest w stanie utrzymać tylko kilka słów w 
pamięci roboczej w jednym czasie. Te słowa odzwierciedlają fragmenty 
przedstawionego materiału, a nie są dokładną kopią zaprezentowanego tematu. 
 
Słuchacze, aby mogli zrozumieć prezentowany temat, zwracają uwagę na materiały, 
organizują je w spójną strukturę psychiczną i integrują je z ich wcześniejszą wiedzą. 
 
Ludzie są aktywnymi przetwórcami, którzy szukają sensu prezentacji 
multimedialnych. 
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Sposób działania umysłu ma trzy konsekwencje dla przygotowywania prezentacji w 
PowerPoint:  
 
1) Używając PowerPoint należy używać zarówno wizualnych, jak i werbalnych form 

prezentacji, 
2) Przeładowując slajdy informacjami łatwo przeciążyć systemy poznawcze ludzi,  
3) Prezentacje powinny pomóc uczącym się wybrać, uporządkować i zintegrować 

przedstawione informacje. 
 
Zbiór zasad opartych na badaniach bierze te konsekwencje pod uwagę i może pomóc 

zmniejszyć obciążenie poznawcze podczas tworzenia prezentacji 
 
Pomocne zasady opracowane przez Cliff Atkinsona, Richard E. Mayera to: 
1) Napisz jasny nagłówek 
2) Używaj sortowania slajdów 
3) Zmniejsz obciążenia wizualne 
4) Wizualizuj słowa 
5) Usuń każdy element, który nie wspiera idei 
 
W dalszej części zostaną one szczegółowo omówione. Ich zastosowanie prowadzi do 

bardziej efektywnej komunikacji podczas wystąpień. 
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Ludzie uczą się lepiej, gdy materiał jest zorganizowany w wyraźne kontury i 
nagłówki 
 
Tytuły to wspólna część wszystkich slajdów w PowerPoincie. Powszechnie stosowane 
tytuły zazwyczaj służą jako drogowskazy do powiedzenia gdzie jesteś, ale nie 
wyjaśniają przesłania, które chcesz przedstawić na slajdzie. Przybierają one formę 
haseł: Promocja projektu, Harmonogram, Budżet, Plan budowy, Wzrost sprzedaży 
itd. 
 
Zamiast pisać tytuł na górze wymyśl nagłówek, który wyjaśnia ideę każdego slajdu. 
Podsumuj jedną nadrzędną ideą slajdu, używając jasnego i konwersacyjnego języka 
(wykorzystując podmiot i orzeczenie). Może to być np. „W jaki sposób będziemy 
promować projekt”, „Promocja projektu dała nam wiele frajdy”, „Ile kosztuje 
projekt?”, „Wydaliśmy 100.000 zł”, „Jakie będą etapy budowy?”, „Co zrobiliśmy żeby 
więcej sprzedawać?” itd. 
 
Proces pisania nagłówków pomoże Ci pokazać swoje własne postrzeganie tematu. 
 
W dokumencie PowerPoint nagłówki ograniczamy do 40 pkt, maksymalnie na 2 linie 
tak, aby mogły być odczytane z tyłu sali i mogły być również odczytywane z widoku 
„Sortowanie slajdów”. 
 
Jedną z technik wymyślania nagłówków jest przemyślenie tego, jakie tematy chcemy 
poruszyć przy konkretnym slajdzie, a następnie mówimy innej osobie jednym 
zdaniem o czym jest ten slajd. Wtedy to jest nasz nagłówek. 
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Ludzie uczą się lepiej, gdy informacje są prezentowane w przyswajalnych 
fragmentach. 
 
Łatwo dać się wciągnąć w projektowanie każdego pojedynczego slajdu, ponieważ 
widok "Normalny" programu to miejsce, gdzie skupiamy się pojedynczych 
elementach. A gdy się skupiamy na jednym slajdzie, łatwo dorzucać informacje, 
które służą jedynie wyłączaniu zrozumienia przez słuchaczy. 
 
Rozbij informacje za pośrednictwem programu PowerPoint, nawiązując często do 
widoku „Sortowanie slajdów”. Z tej perspektywy można przeczytać co napisałeś w 
nagłówkach i zobaczyć w jaki sposób przebiega prezentacja. Twoja historia powinna 
mieć odpowiednie tempo przejścia z jednego slajdu do następnego, bez długich 
przerw na jeden slajd. 
 
Kiedy przerwy są długie lub masz dużo do powiedzenia, to znaczy, że trzeba 
przełamać treść, którą przesuwa się do większej ilości slajdów. 
 
Jeśli masz zbyt wiele slajdów na przyznany czas, w którym możesz mówić, powróć do 
widoku „Sortowania slajdów” i pomyśl o sposobach, dzięki którym możesz skrócić 
swoją historię aż do jej istoty. 
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Ludzie rozumieją multimedialne wyjaśnienie lepiej, gdy słowa są przedstawiane jako 
narracja 
 
 
Jeśli podchodzimy do slajdu programu PowerPoint jako dokumentu programu Word, 
to oczywiste jest napełnienie go dużą ilością tekstu. Często mówcy traktują slajdy jak 
zwykłe notatki. Słuchacze równie dobrze mogliby przeczytać zawartość prezentacji, 
zamiast słuchać monotonnego głosu prelegenta.  
Ale kiedy wyświetlasz slajdy PowerPoint na ekranie, multimedialne zasady są lepsze 
niż zasady drukowania. 
 
Przeciążenia wizualne można zmniejszyć przenosząc tekst poza ekran. Kiedy 
opowiadasz treść zamiast ją pokazywać przesuwasz ją do przetwarzania przez kanał 
słuchowy. Aby tego technicznie dokonać w PowerPoint używamy część widoku 
notatek pod slajdem. W ten sposób otrzymujemy podział programu na dwie strefy – 
wizualną na górze i werbalną poniżej. 
 
Zapisanie swojego wystąpienia pomaga przemyśleć pomysły, zwiększa zaufanie do 
tematu, zmniejsza zapotrzebowanie na notatki oraz zapewnia kompleksowe i 
przydatne materiały informacyjne, gdy prezentacja jest drukowana w formacie 
Strony notatek. To co teraz czytasz jest tego świetnym dowodem. Tak właśnie została 
przygotowana moja prezentacja. 
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Ludzie uczą się lepiej słów i obrazów niż samych słów. 
 
 
Często można zauważyć serię slajdów wypełnionych czarnymi punktami. 
Przypominają nam one co chcemy powiedzieć, gdy występujemy. Stanowią one dla 
nas zapis, że objęte tam rzeczy chcemy przedstawić. Jednak komunikacja pisemna 
jest procesem kognitywnym, linearnym i dosłownym, znacznie różni się od procesu 
komunikacji ustnej. Mówienie to medium działania i wywierania wpływu, a o to nam 
chodzi kiedy występujemy przed publicznością. 
 
Zamiana słów na zdjęcia nie jest łatwa, ale pierwsze trzy techniki opisane w 
niniejszym dokumencie mogą nam w tym pomóc:  
1) Nagłówki pomagają wyjaśnić co chcesz zilustrować, 
2) Rozbijanie wystąpienia na strawne kawałki zmniejsza ilość informacji do 

wizualizacji,  
3) Przenoszenie tekstu poza ekran otwiera więcej miejsca w obszarze powyżej dla 

obrazów. 
 
Wybierając zdjęcia i grafiki użyj źródeł ogólnodostępnych, takich jak np. www.sxc.hu 

Właśnie z tego serwisu pochodzą wszystkie zdjęcia wykorzystane w tym 
materiale. Możesz też poszukać innych darmowych serwisów internetowych, 
które będą Ci odpowiadać. 
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Ludzie uczą się lepiej, gdy dodatkowe materiały są wykluczone, a nie włączone. 
 
Kiedy myślisz, że jesteś imponującą osobą wstawiając wszystko co wiesz w 
prezentację, to faktycznie jest odwrotnie. Zamykasz w ten sposób poznawcze 
przetwarzanie słuchaczy. A kiedy ludzie nudzą się, jest mało prawdopodobne, że 
myślą o Tobie pozytywnie. 
 
Jeśli chodzi o PowerPoint, mniej znaczy więcej. 
 
Wytnij wszystko ze slajdów, co nie koreluje głównym pomysłem. Jedną z 
najtrudniejszych rzeczy do zrobienia to zachowanie rzeczy prostych. Mamy tak wiele 
do powiedzenia i chcemy żeby wszyscy też to wiedzieli. Nauka o umyśle wyjaśnia, że 
jeśli umieścisz zbyt wiele informacji na jeden temat na slajdach, ludzie szybko się 
przeładują. 
 
Jedną z technik pracy jest doładowanie pierwszego projektu slajdów bez względu na 
obciążenie informacjami, a następnie skopiowanie go i rozpoczęcie rygorystycznych 
cięć: 
1) Wytnij cały tekst na ekranie, którego nie będziesz omawiać. 
2) Usuń logo firmy, chyba że ludzie zapomną kim jesteś. 
3) Usuń złożone, wzorzyste tła w szablonie programu PowerPoint - nie mają nic 
wspólnego z treścią slajdu. 
 
Ogólną zasadą jest, że jeśli czegoś nie jesteś pewny, wytnij to. Jeżeli wytniesz za 
dużo, to zawsze możesz przywrócić to ze skopiowanej wersji. 
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Czy przedstawione 5 zasad jest lekiem na całe zło PowerPointa? Na pewno nie. Mogą 
być świetnym wstępem do dalszych eksperymentów z prezentacjami. Pamiętaj, że 
wystąpienia publiczne to nie tylko prezentacje multimedialne, ale też cała reszta, 
która wpływa na efektywność przekazu, jak np. pierwsze wrażenie, mowa ciała, 
brzmienie głosu, dynamika, wykorzystywanie historii i przykładów, poczucie humoru, 
stosowanie analogii i wiele innych rzeczy, których będziesz się uczyć pewnie przez 
całe życie. 

 

Najlepszym sposobem sprawdzenia jak to wszystko działa jest przygotowanie 
najbliższej prezentacji zgodnie z zasadami i przedstawienie jej.  

 

Bardziej szczegółowy opis tworzenie prezentacji można znaleźć również w książce:  

Reynolds Garr „Zen Prezentacji. Proste Pomysły i Ważne Zasady”, Helion 
Wydawnictwo 

 

W szerszym kontekście zagadnienie to jest również opisywane w publikacji: 

Bert Decker „Wystąpienia Publiczne”, MT Biznes 
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A jeśli po zaprojektowaniu prezentacji multimedialnej nie masz pewności, czy spełnia 
opisane zasady, to po prostu daj sprawdzić efekt swojej pracy innej osobie, która 
może spojrzeć na nią świeżym okiem. 

 

Zapraszam na szkolenie, podczas którego pod okiem specjalisty, w praktyce 
przećwiczysz projektowanie efektywnej prezentacji. Dodatkowo dowiesz w jaki 
sposób określać jej zakres, żeby jak najlepiej dopasować wystąpienie do tematu i 
odbiorców.  Szczegóły na stronie www.mytoolkit.pl  
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