Kurss - treniņš „Prezentāciju sagatavošana”
Kursa mērķis un dalībnieku ieguvumi: Iepazīstināt mācību-treniņa kursa dalībniekus ar
prezentācijas/publiskās uzstāšanās teorijas pamatiem un praktiskiem paņēmieniem, lai sagatavotos un
sniegtu prezentāciju/publisku uzstāšanos. Apgūt prezentācijas/publiskās uzstāšanās prasmes, lai padarītu tās
par ieradumu. Rezultātā dalībniekiem būs sapratne par prezentācijas/publiskās uzstāšanās pamatiem (satura
veidošanu, pasniegšanu, palīglīdzekļu lietošanu un mijiedarbību ar auditoriju). Būs apgūtas
prezentēšanai/publiskai uzstāšanai nepieciešamās pamata prasmes (stāja, žesti, acu kontakts u.c.), lai tās
nostiprinātu par ikdienas ieradumu.
Grupas lielums, stundu skaits: līdz 12 cilvēkiem, 16 akadēmiskās stundas (1 stunda - 45 minūtes)
Kursa saturs:
1. Par prezentāciju jeb publisko uzstāšanos
o
Mērķi un uzdevumi
o
Kāpēc vieniem sanāk, bet citiem nē
o
Pārliecinošas prezentācijas aizkulises
o
Bailes un to pārvarēšana
o
Logos, ethos, pathos
2. Prezentācijas sagatavošana
o
Prezentācijas mērķis
o
Prezentāciju veidi
o
Prezentācijas saturs: secība, apjoms
o
Argumentācijas veidošana struktūra - PPP modelis
o
Auditorijas analīze
o
Prezentācijas sagatavošanas 12 soļi
o
Telpas un iekārtojuma izvēle
3. Prezentācijas pasniegšana
o
Pirmā iespaida radīšana
o
Ķermeņa valoda: stāja, žesti, mīmika, acu kontakts
o
Runa: valoda, dikcija, temps, ritms
o
Balss skaļums, augstums, tembrs
o
Audio vizuālie palīglīdzekļi un to pielietojums (PowerPoint u.c.; tāfele papīra/baltā; video un
audio ieraksti; kodoskops u.c.)
o
Laika kontrole
o
Pārvietošanās pa skatuvi
o
Jautājumu-atbilžu sesijas pārvaldība
4. Stiķi & knifi no pasniedzēja prakses
Cena: sākot no 940,00 EUR (bez PVN) – kurss 16 akadēmiskās stundas (2 dienas)
Pasniedzējam Uģim Krūmiņam ir pieredze pārdošanas vadībā, finanšu vadībā, arī
uzņēmumu vadībā. No 2009. gada sadarbībā ar treneriem no Latvijas, Lietuvas,
Igaunijas, Somijas, Krievijas, Dānijas, Beļģijas, Nīderlandes, Norvēģijas, Vācijas,
Francijas, Maltas, ASV un Brazīlijas vadījis apmācības Latvijā, Lietuvā, Igaunijā un
Polijā. Pasniedzējs ir pilnveidojis savas prasmes vairākos starptautiskos apmācību
semināros, papildinot zināšanas pieaugušo apmācību un treniņu metodoloģijā
starptautiskā asociācijā JCI, piemēram, Head Trainer (treneru grupas vadība), JCI
Trainer (pieaugušo apmācības metodes un kārtība) u.c. Specializējas tieši prezentāciju
un biznesa komunikāciju prasmju attīstīšanā. Augstākā akadēmiskā izglītība banku
lietās (Latvijas Banku augstskola, Latvijas Banku koledža).
Ja šis piedāvājums Jūs ir ieinteresējis,
sazinieties ar Daigu Ozoliņu, mob. t.: 26556212
daiga.ozolina@balticbright.lv
www.balticbright.lv

