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Jak Cię widzą, tak Cię piszą,
CZYLI JAK WYSTĘPOWAĆ PUBLICZNIE
W S Z Y S C Y W Y S T Ę P U J E M Y P U B L I C Z N I E . W D Z I E C I Ń S T W I E O P OW I A D A J ĄC W I E R S Z Y K N A
Ś W I ĄT E C Z N Y M S P O T K A N I U , W S Z KO L E P R Z Y TA B L I C Y O D P OW I A D A J Ą C N A P Y TA N I E
N A U C Z Y C I E L A , W P R A C Y P R OWA D Z Ą C S P O T K A N I E S Ł U Ż B OW E L U B W C Z A S I E K O N F E R E N C J I R E P R E Z E N T U J Ą C F I R M Ę , W K T Ó R E J P R A C U J E M Y. W Y S TĄ P I E N I E P U B L I C Z N E
J E S T J E D N Ą Z N A J C Z Ę S T S Z Y C H F O R M K O M U N I K A C J I , K T Ó R A W Y W O Ł U J E W I E L E W Ą TPLIWOŚCI: CO POMYŚLĄ O MNIE INNI? JAK MNIE OCENIĄ?

Obawa przed konsekwencjami wystąpienia budzi lęk,
a brak umiejętności potrafi sparaliżować już na samym
początku. Tymczasem najczęściej sam brak przygotowania
rozumiany jako brak sformułowania celu wystąpienia, brak
zaprojektowania jego struktury, nieprzemyślenie środków
wyrazu i brak rozpoznania oczekiwań odbiorców torpeduje większość wystąpień – „Zamiast martwić się na zapas,

powinniśmy na zapas myśleć i planować” – sir Winston
Churchill.
Przyjrzyjmy się więc, jak powinniśmy prawidłowo przygotować wystąpienie. Co prawda wskazówki te nie dają
stuprocentowej gwarancji na sukces, ale pozwalają zbudować
pewność siebie poprzez skoncentrowanie naszych działań na
aspektach, na które mamy wpływ.

Wie man sich kleidet, so wird man beurteilt,

WIE ALSO TRITT MAN ÖFFENTLICH AUF

A L L E T R E T E N Ö F F E N T L I C H A U F. I N D E R K I N D H E I T, W E N N W I R E I N K U R Z E S G E D I C H T
BEIM WEIHNACHTLICHEN FAMILIENTREFFEN AUFSAGEN, IN DER SCHULE, WENN WIR
A U F D I E F R A G E N D E S L E H R E R S A N T W O R T E N , I N D E R A R B E I T, W E N N W I R E I N E D I E N S T B E S P R E C H U N G L E I T E N O D E R WÄ H R E N D E I N E R K O N F E R E N Z , W E N N W I R D I E F I R M A , I N
DER WIR ARBEITEN, REPRÄSENTIEREN. DER ÖFFENTLICHE AUFTRITT IST EINE DER HÄUF I G S T E N F O R M E N D E R K O M M U N I K AT I O N , D I E V I E L E Z W E I F E L H E RV O R R U F T: WA S D E N KEN DIE ANDEREN ÜBER MICH? WIE BEURTEILEN SIE MICH?

Die Furcht vor den Konsequenzen dieses Auftritts weckt

Ängste und der Mangel an Fähigkeiten kann von Anfang
an lähmen. Am häufigsten torpediert jedoch die fehlende
Vorbereitung, verstanden als fehlende Formulierung des
Auftrittsziels, die fehlende Strukturplanung, die nicht
durchdachten Ausdrucksmittel und fehlende Identifizierung

der Erwartungen der Adressaten, die meisten Auftritte.
„Anstatt sich im Voraus Sorgen zu machen, sollten wir im
Voraus denken und Planen“, Sir Winston Churchill.
Schauen wir uns also an, wie wir einen Auftritt richtig
vorbereiten sollten. Allerdings geben uns diese Tipps keine
hundertprozentige Erfolgsgarantie, sie erlauben jedoch, durch
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CEL I STRUKTURA WYSTĄPIENIA
„Nie znam nikogo, kto wspiąłby się na szczyt, nie pracując na to ze wszystkich sił. Taka jest recepta. Nie zawsze
doprowadzi Cię ona na szczyt, ale zawsze powinna do niego
zbliżyć” – Margaret Thatcher.
Przygotowanie to podstawa, dlatego Twoje wystąpienie powinno przede wszystkim dać Ci odpowiedź na dwa pytania:
Jaką konkretną myśl chcę, aby odbiorcy zapamiętali po
spotkaniu? Jaką konkretną myśl chcę, aby powtarzali swoim
przyjaciołom i znajomym?
Po czym jednak poznać, że wystąpienie było skuteczne? Uzyskując odpowiedzi na postawione wcześniej pytania.

W tym celu warto zbudować strukturę swojego wystąpienia,
aby zminimalizować ilość poruszanych problemów, które
mogą Cię zaskoczyć:

Konzentration auf unsere Handlungen in den Aspekten, auf
die wir Einfluss haben, Selbstsicherheit zu gewinnen.

minimieren. Die Information über die Struktur der Aussagen gibt wiederum die Möglichkeit zur Kontrolle dessen,
was Sie vorhaben, und erhöht zugleich die Chancen, bei den
Adressaten Interesse zu wecken. Während der Präsentationseröffnung erweisen sich folgende Techniken als zuverlässig:
- rhetorische Fragen,
- Bezugnahme auf die besonderen Interessen, Bedürfnisse
oder Überzeugungen der Adressaten,
- eine mit dem Thema des Auftritts verbundene Kuriosität, eine
mit dem Ziel des Treffens verbundene interessante Tatsache,
- eine prägnante Feststellung oder ein Zitat aus einer meinungsbildenden Quelle, die mit den Voraussetzungen des
besprochenen Auftritts verbunden ist.
Die Erlangung der Aufmerksamkeit der Adressaten am
Anfang erlaubt es, diesen Teil des Auftritts richtig zu realisieren. Darauf hat die sog. „Vorrangwirkung“ Einfluss, die u.
a. für die bessere Memorierung der zu Beginn des Auftritts
vorgestellten Inhalte verantwortlich ist. Außerdem bilden
sie den Bezugspunkt für die weiteren Informationen, die
uns klar werden, indem sie einen ungewöhnlich wichtigen
„ersten Eindruck“ machen.

ZIEL UND STRUKTUR DES AUFTRITTS
„Ich kenne niemanden, der ohne Arbeit an die Spitze
gekommen wäre, das ist das Rezept. Es bringt einen nicht
immer an die Spitze, aber doch ziemlich hoch hinauf“,
Margaret Thatcher.
Die Vorbereitung ist die Grundlage, deshalb sollte Ihr Auftritt
Ihnen vor allem die Antwort auf zwei Fragen geben: Welche
konkrete Idee möchte ich, die die Adressaten nach dem Treffen
in Erinnerung behalten? Welche konkrete Idee möchte, die sie
ihren Freunden und Bekannten gegenüber wiederholen?
Woran erkennt man, dass der Auftritt erfolgreich war?
Indem man Antworten auf die zuvor gestellten Fragen erhält. Dafür lohnt es sich, die Struktur des eigenen Auftritts
aufzubauen, um die Anzahl der angesprochenen Probleme,
die Sie überraschen können, zu minimieren.
• Präsentationseröffnung
Stellen Sie das Thema und das Ziel des Auftritts sowie die
Art, in der Sie sie realisieren möchten, vor. Informieren Sie
die Adressaten im Voraus darüber, auf welche Weise Sie das
Thema besprechen möchten, um eventuelle Überraschungen und negative Interpretationen Ihrer Handlungen zu
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• Otwarcie prezentacji
Przedstaw temat i cel wystąpienia oraz sposób w jaki chcesz
je zrealizować. Uprzedź odbiorców w jaki sposób będziesz
omawiać temat po to, aby zminimalizować ewentualne
zaskoczenie i negatywne interpretacje Twoich działań. Poinformowanie o strukturze wypowiedzi daje zaś możliwość
kontroli tego, co zamierzasz zrobić i jednocześnie zwiększa
szanse na zbudowanie zainteresowania wśród odbiorców.
Na etapie otwarcia prezentacji sprawdzają się następujące
techniki:
- pytania retoryczne,
- nawiązanie do specjalnych zainteresowań, potrzeb lub
przekonań odbiorców,
- ciekawostka związana z tematem wystąpienia, interesujący
fakt związany z celem spotkania,
- dobitne stwierdzenie lub cytat z opiniotwórczego źródła,
które jest związane z założeniami omawianego wystąpienia.
Zdobycie uwagi odbiorców na starcie pozwala właściwie
realizować tę część wystąpienia. Wpływa na to tzw. „efekt
pierwszeństwa”, który m.in. odpowiada za lepsze zapamiętywanie treści przedstawionych na początku wystąpienia.
Co więcej stanowią one punkt odniesienia dla kolejnych

• Hauptteil der Präsentation
Sie bildet die eigentliche Übermittlung der Ziele, die wir
während des Auftritts realisieren möchten. Je nach dem wie
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informacji, jakie do nas docierają tworząc niezwykle ważne
„pierwsze wrażenie”.
• Prezentacja główna
Stanowi właściwy przekaz dotyczący celów, które chcemy
zrealizować podczas wystąpienia. W zależności od tego jak
szybko zamierzasz przedstawić swoje konkluzje, istnieją dwa
podejścia do przekazywania treści:
- gdy odbiorcy chcą odpowiedzi szybko lub gdy chcesz, aby
odbiorcy natychmiast dowiedzieli się dokąd zmierzasz – wtedy przedstaw najważniejszy punkt prezentacji jako pierwszy,
- jeśli ze względu na cel prezentacji, istotne jest, aby tłumaczyć kwestie krok po kroku – przedstaw najważniejszy punkt
wystąpienia jako ostatni.
Dzięki temu kontrolujesz ciąg przyczynowo-skutkowy
swojego wystąpienia. Mając określony sposób omawiania tematu, można skupić się na wyborze odpowiedniej struktury
prezentacji głównej, na które składają się:
- „kanapka” – wystąpienie rozpoczynamy od pozytywnej
treści, która ma na celu wzbudzenie zainteresowania
i pozytywnego nastawienia wśród słuchaczy. Po niej następuje faza dyskusji, podczas której mogą pojawić się różne
opinie i wątpliwości. Naszym zadaniem jest jej pozytywne
podsumowanie. Dzięki temu odbiorcy pozostaną
z pozytywnym nastawieniem na etapie wniosków opartych
o korzyści własne. Takie podsumowanie spełnia również

funkcję drugiego ważnego w wystąpieniach publicznych,
tzw. „efektu świeżości”, w którym najsilniej zostają zapamiętane te informacje, które zostały przedstawione jako
ostatnie. Z tego powodu pamiętamy ostatnie spotkanie,
ostatnie zdanie w rozmowie, emocje towarzyszące sytuacji,
które pojawiły się w jej ostatniej fazie. Dlatego tak ważną
funkcję spełnia podsumowanie i zamknięcie wystąpienia,
które rzutuje na całość prezentacji.
- „pytania i odpowiedzi” – wystąpienie dzielimy na etapy
tematyczne, konstruujemy pytania, które odbiorcy mogliby
zadać i przygotowujemy na nie odpowiedzi. Dzięki temu
odpowiadamy na potrzeby odbiorców, wzmacniamy interaktywność prezentacji i podkreślamy logiczny ciąg zdarzeń.
Ten rodzaj struktury prezentacji jest najczęściej wybierany
przez osoby, które cenią sobie porządek i unikają improwizacji w wystąpieniach.

schnell Sie vorhaben, Ihre Schlussfolgerungen darzustellen,
gibt es zwei Ansätze für die Übermittlung der Inhalte:
- wenn die Adressaten schnelle Antworten möchten oder
wenn Sie möchten, dass die Adressaten sofort erfahren, worauf sie zusteuern – dann stellen Sie den wichtigsten Punkt
der Präsentation als Erstes vor,
- wenn es hinsichtlich des Ziels der Präsentation wichtig ist,
die Fragen Schritt für Schritt zu erklären – stellen Sie den
wichtigsten Punkt des Auftritts als Letztes vor.
Auf diese Weise kontrollieren Sie den Kausalzusammenhang
Ihres Auftritts. Indem man eine bestimmte Art hat, das
Thema zu besprechen, kann man sich auf die Auswahl der
entsprechenden Struktur des Hauptteils der Präsentation
konzentrieren, die sich wie folgt zusammensetzt:
- „Sandwich“ – wir beginnen den Auftritt mit dem positiven
Inhalt, dessen Ziel es ist, das Interesse und eine positive
Einstellung unter den Zuhören zu wecken. Danach folgt die
Diskussionsphase, während der verschiedene Meinungen
und Zweifel auftauchen können. Unsere Aufgabe ist deren
positive Zusammenfassung. Auf diese Weise verbleiben die
Adressaten mit einer positiven Einstellung in der Phase
der Schlussfolgerungen, die sich auf den eigenen Nutzen
stützen. Eine solche Zusammenfassung erfüllt auch die
Funktion der in öffentlichen Auftritten zweiten wichtigen
sog. „Frischewirkung“, in der die Informationen, die als

Letztes dargestellt wurden, am stärksten in Erinnerung
bleiben. Aus diesem Grund erinnern wir uns an das letzte
Treffen, den letzten Satz in einem Gespräch, an die eine
Situation bildenden Emotionen, die in der letzten Phase
aufgetaucht sind. Deshalb erfüllen die Zusammenfassung
und der Abschluss, der sich auf die gesamte Präsentation
auswirkt, eine so wichtige Funktion.
- „Fragen und Antworten“ – wir teilen den Auftritt in thematische Etappen ein, konstruieren Fragen, die die Adressaten stellen könnten, und bereiten Antworten darauf vor.
Dadurch reagieren wir auf die Bedürfnisse der Adressaten,
verstärken die Interaktivität der Präsentation und unterstreichen den logischen Ablauf des Geschehens. Diese Art
der Präsentationsstruktur wird am häufigsten von Personen
gewählt, die Ordnung schätzen und Improvisationen bei
Auftritten vermeiden.
- „AIDA – attention, interests, desire, action“ – die Struktur
des Hauptteils der Präsentation stützt sich auf eine Marketingstrategie, in der man auf Folgendes setzt: Konzentration
der Aufmerksamkeit durch Überraschung, Provokation,
Scherz (attention), Unterstreichung des Nutzens, der den
Erwartungen der Adressaten entspricht (interests), Hervorrufung von Emotionen, die mit der Erfüllung der Bedürfnisse der Zuhörer verbunden sind (desire) und Ermutigung
zum Handeln durch die Vorstellung eines Plans, der diesen
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- „AIDA – attention, interests, desire, action” – struktura
prezentacji głównej oparta jest na technice marketingowej,
w której stawia się na: koncentrację uwagi poprzez zaskoczenie, prowokację, żart (attention); podkreślanie korzyści będących odpowiedzią na oczekiwania odbiorców (interests);
wywoływanie emocji związanych ze spełnieniem potrzeb
słuchaczy (desire) i zachętę do działania poprzez przedstawienie planu odpowiadającego tym oczekiwaniom (action).
Ta struktura prezentacji jest preferowana przez mówców
ekspresyjnych, którzy występując, wzmacniają emocjonalny
przekaz wypowiedzi.
• Podsumowanie
Słowa podsumowania powinny nawiązywać do tez postawionych na początku wystąpienia, podkreślać korzyści,
istotne dla odbiorców i odnosić się do kluczowych argumentów przedstawionych w trakcie głównej prezentacji.
Badania potwierdzają, że pozytywnie spointowane prezentacje są zdecydowanie lepiej zapamiętywane
i oceniane przez odbiorców. W podsumowaniu warto także
wykorzystywać figury retoryczne, które wzmacniają przekaz i podnoszą jego wiarygodność, a są to m.in.: pytania
retoryczne, metafory, cytaty, wypowiedzi osób opiniotwórczych dla odbiorców, anegdoty i historie związane
z tematem wystąpienia.

Erwartungen entspricht (action). Diese Präsentationsstruktur wird von expressiven Sprechern bevorzugt, die durch
den Auftritt die emotionale Übermittlung der Aussagen
verstärken.
• Zusammenfassung
Die Worte der Zusammenfassung sollten an die Thesen, die
zu Beginn des Auftritts aufgestellt wurden, anknüpfen, den
für die Adressaten wichtigen Nutzen unterstreichen und
sich auf die Schlüsselargumente, die während des Hauptteils
der Präsentation vorgestellt wurden, beziehen. Untersuchungen bestätigen, dass positive, pointierte Präsentationen
definitiv besser in Erinnerung bleiben und von den Adressaten besser beurteilt werden. In der Zusammenfassung
lohnt es sich auch, rhetorische Figuren zu verwenden, die
die Übermittlung verstärken und deren Glaubwürdigkeit
erhöhen. Dies sind u. a.: rhetorische Fragen, Metaphern,
Zitate, Äußerungen von für die Adressaten meinungsbildenden Personen, Anekdoten und Geschichten, die mit dem
Thema des Auftritts verbunden sind.
SCHAUSPIELERISCHE FÄHIGKEITEN WÄHREND
DES AUFTRITTS
„Sie können niemanden zum Kauf Ihres Produktes hinlangweilen“, David Ogilvy.
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UMIEJĘTNOŚCI AKTORSKIE PODCZAS WYSTĄPIENIA
„Nikt nigdy nie sprzedał nikomu niczego, zanudzając go na
śmierć” – David Ogilvy.
To Ty jesteś animatorem swojego wystąpienia i możesz
wykorzystywać wszystkie środki wyrazu, w jakie wyposażyła
Cię matka natura, by wywołać pozytywny odbiór swojej
prezentacji. Należy pamiętać, że w trakcie pierwszych
dziesięciu sekund wystąpienia, odbiorcy rejestrują: Twoją
postawę, wyraz twarzy (mimika - emocje), kolor włosów
i uczesanie, ogólną kolorystykę ubioru, sposób trzymania
rąk, ustawienie nóg, biżuterię, znaki szczególne (postawa, tło,
miejsce). Twoja mowa ciała oraz rekwizyty, które dobierasz
(strój, gadżety, miejsce) wpływają więc znacznie na odbiór
przedstawianych treści. Warto również pamiętać o zachowaniach, na których najczęściej odbiorcy skupiają swoją uwagę:
- ramiona – unikaj krzyżowania przedramion na piersiach,
obejmowania ich, pocierania ramienia ręką, ponieważ są to
oznaki zdenerwowania. Skoncentruj się zatem, aby Twoja
postawa była otwarta i wyprostowana,
- dłonie – unikaj ściskania pięści, załamywania rąk, splatania
palców, uderzania palcami o blat stołu, trzymania dłoni
w jednej z kieszeni lub zaciskania dłoni jej na oparciu krzesła.
Postaw na dłonie złożone na wysokości ok. 5 cm powyżej
pasa. Możesz również wykorzystać gadżety w celu zajęcia rąk
(pióro, planner, marker, etc.). Dzięki temu będziesz wiedzieć
co z nimi zrobić i unikniesz zdenerwowania z tego powodu,

Sie sind der Animateur Ihres Auftritts und Sie können alle
Ausdrucksmittel benutzen, mit denen Sie Mutter Natur ausgestattet hat, um zu erreichen, dass Ihre Präsentation positiv
aufgenommen wird. Beachten Sie, dass die Adressaten in
den ersten zehn Sekunden des Auftritts Folgendes registrieren: Ihre Haltung, Gesichtsausdruck (Mimik – Emotionen), Haarfarbe und -schnitt, die allgemeine Farbe Ihrer
Kleidung, die Art, wie Sie Ihre Hände halten, die Stellung
Ihrer Beine, Schmuck, besondere Signale (Haltung, Hintergrund, Ort). Ihre Körpersprache und die Requisiten, die
Sie auswählen (Kleidung, Gadgets, Ort) beeinflussen somit
wesentlich die Aufnahme der dargestellten Inhalte. Es lohnt
sich auch, an Ihr Verhalten zu denken, auf das die Adressaten Ihre Aufmerksamkeit am häufigsten konzentrieren:
- Arme – vermeiden Sie es, Ihre Unterarme vor der Brust zu
verschränken, sie zu umfassen, die Arme mit der Hand zu
reiben, weil das Zeichen von Nervosität sind. Konzentrieren
Sie sich also, damit Ihre Haltung offen und aufrecht ist,
- Hände – vermeiden Sie es, sie zu Fäusten zu ballen, die
Hände zu ringen, die Finger ineinander zu verschlingen, mit
den Fingern auf der Tischplatte zu trommeln, die Hände in
die Taschen zu stecken oder sie um die Stuhllehne zu klammern. Halten Sie Ihre zusammengelegten Hände in einer
Höhe von ca. 5 cm oberhalb der Gürtellinie. Sie können
auch Gadgets nutzen, um Ihre Hände zu beschäftigen (Fül-
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- nachylenie ciała – delikatne pochylenie w stronę rozmówcy to sygnał zainteresowania i zaangażowania w rozmowę.
Zarówno dotyczy to spotkań, podczas których siedzimy, jak
i stoimy,
- kontakt wzrokowy z odbiorcami – jest to sprawa fundamentalna dla wystąpienia publicznego i szczególnie istotny
obszar pracy dla osób introwertycznych. Sygnał ten jest
kluczowy podczas wystąpień i potwierdza, że jesteśmy
w kontakcie z rozmówcami,
- gestykulacja – istotnie akcentuje ważne elementy wypo-

wiedzi. Gestykulowanie jest najbardziej optymalne poprzez
wykorzystanie tzw. otwartej dłoni, gdzie palce każdej dłoni
są złączone. Dzięki temu unikamy punktowania palcem
wskazującym, co często jest traktowane jako zachowanie
dominujące i konfrontacyjne. Warto również zwracać uwagę
na zakres przestrzenny wykorzystania dłoni. Najbezpieczniej
jest gestykulować na wysokości pomiędzy obręczą barkową
a biodrową, angażując dłonie w odległości ok. 20 – 30 cm od
klatki piersiowej. Nie przekraczamy wtedy bezpiecznego dla
rozmówców dystansu przestrzennego w kontakcie z nimi,

ler, Planer, Marker etc.). Auf diese Weise werden Sie wissen,
was Sie mit Ihnen machen sollen, und Sie vermeiden es, aus
diesem Grund nervös zu werden,
- Neigung des Körpers – eine dezente Neigung in Richtung
des Gesprächspartners ist ein Signal von Interesse und Gesprächsteilnahme. Das betrifft Treffen, bei denen wir sowohl
sitzen als auch stehen,
- Blickkontakt mit den Adressaten – das ist eine fundamentale Angelegenheit für den öffentlichen Auftritt und
ein besonders wichtiger Arbeitsbereich für introvertierte
Personen. Während der Auftritte ist dies ein Schlüsselsignal
und bestätigt, dass wir im Kontakt mit den Gesprächspartnern sind,
- Gestikulation – sie akzentuiert erheblich die wichtigen
Elemente der Aussage. Das Gestikulieren ist am optimalsten, wenn dabei die sog. offene Hand, bei der sich
die Finger jeder Hand berühren, benutzt wird. Auf diese
Weise vermeiden wir es, den Zeigefinger zu erheben, was
als dominantes und provokantes Verhalten betrachtet wird.
Es lohnt sich auch, auf das räumliche Ausmaß der Handbewegung zu achten. Am sichersten ist es, in einer Höhe
zwischen dem Schulter- und Beckengürtel zu gestikulieren
und dabei die Hände in einem Abstand von 20 – 30 cm
vom Brustkorb zu bewegen. So überschreiten wir nicht die
für die Gesprächspartner sichere räumliche Distanz beim

Kontakt mit ihnen,
- Stimmparameter – unsere Stimme ist eine Kombination
von Klangparametern, die Interesse aufbauen, der Aussage
Dynamik verleihen und besonders wichtige Inhalte akzentuieren. Das sind Eigenschaften, mit denen wir bewusst
moderieren können, um die bestmögliche Übermittlung zu
erzielen:
- Projektion – wenn Sie sprechen, sollte Ihre Stimme für alle
hörbar sein. Wenn der Raum voll ist, sprechen Sie lauter,
- Artikulation – eine deutliche Aussprache ist unentbehrlich,
um verständlich zu sein und die Konzentration zu erleichtern,
- Modulation – die Veränderung der Intonierung der
Aussage hat Einfluss auf die Dynamik bei der Aufnahme der
Übermittlung,
- Pausen – indem Sie Pausen machen, gewinnen Sie Zeit,
um über das nachzudenken, worüber Sie sprechen. Außerdem schaffen Sie für Ihre Adressaten die Bedingungen zur
Verarbeitung der Inhalte, die Sie anbieten. Die Pause erhöht
besonders dann das Interesse, wenn sie vor dem Thema
eingesetzt wird, dessen Bedeutung wir besonders unterstreichen möchten,
- Aussprache – das genaue und deutliche Aussprechen
der einzelnen Wörter ist hilfreich bei der Akzentuierung
bestimmter Ausdrücke, die eine größere Bedeutung in der
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- parametry głosu – nasz głos to zestaw parametrów dźwiękowych, które budują zainteresowanie, nadają dynamikę
wypowiedzi i akcentują treści szczególnie istotne. Są to
właściwości, którymi możemy świadomie moderować w celu
uzyskania jak najlepszego przekazu:
- projekcja – gdy mówisz, Twój głos powinien być słyszalny
dla wszystkich. Gdy sala jest pełna, mów głośniej,
- artykulacja – wyraźna wymowa jest niezbędna, aby być
zrozumianym i ułatwia koncentrację,
- modulacja – zmiana tonacji wypowiedzi wpływa na dynamikę odbioru przekazu,
- pauzy – robiąc pauzy zyskujesz czas, by zastanowić się nad
tym co mówisz. Dodatkowo stwarzasz swoim odbiorcom
warunki do przetwarzania treści, które proponujesz. Pauza

podnosi zainteresowanie zwłaszcza wtedy, gdy jest stosowana
przed tematem, którego rangę chcemy szczególnie podkreślić,
- dykcja – dokładne i wyraźne wymawianie poszczególnych
słów jest pomocne w akcentowaniu określonych wyrazów,
które mają większe znaczenie w wypowiedzi niż inne
wyrazy,
- powtarzanie – powtórzenie kluczowych słów lub zdań jest
skutecznym sposobem na ich zapamiętanie,
- szybkość – gdy jesteśmy zdenerwowani, szczególnie na
początku wystąpienia, mówimy szybciej, więc w pierwszej
fazie prezentacji skoncentruj się na tempie wypowiedzi
i jeśli trzeba - zwolnij. Zbyt szybki przekaz może wprowadzić chaos w odbiorze przekazywanych treści i jest sygnałem
napięcia u prelegenta.
ORGANIZACJA PRZESTRZENI MA ZNACZENIE
Miejsce wystąpienia wpływa na komfort odbiorców
i koncentrację na Twoim wystąpieniu. Zwróć więc uwagę
na następujące kwestie techniczne, które także mają wpływ
również na odbiór Twojej osoby:
- nie siedź za biurkiem, ponieważ tworzy ono barierę pomiędzy Tobą, a odbiorcami. Wstań i wyjdź przed nie, a dzięki
temu będziesz w bliższym kontakcie z audytorium,
- poruszaj się swobodnie między tablicą lub rzutnikiem,
a Twoim stanowiskiem. Dzięki temu wpłyniesz na dynamikę
odbioru Twojej osoby,

- Wiederholung – die Wiederholung von Schlüsselwörtern
oder -sätzen ist eine wirksame Form, sie im Gedächtnis zu
behalten,
- Geschwindigkeit – wenn wir nervös sind, besonders zu
Beginn eines Auftritts, sprechen wir schneller, konzentrieren
Sie sich also in der ersten Phase der Präsentation auf das
Tempo der Aussagen und, falls notwendig, verlangsamen
Sie es. Eine zu schnelle Übermittlung kann zu Chaos bei
der Aufnahme der übermittelten Inhalte führen und ist ein
Signal für Anspannung beim Vortragenden.
DIE ORGANISATION DES RAUMES IST VON BEDEUTUNG
Der Ort des Auftritts hat einen Einfluss auf den Komfort
der Adressaten und die Konzentration auf Ihren Auftritt.
Achten Sie also auf die folgenden technischen Fragen, die
ebenfalls einen Einfluss auf die Aufnahme Ihrer Person
haben:
- sitzen Sie nicht an einem Schreibtisch, weil er eine Barriere
zwischen Ihnen und den Adressaten aufbaut. Stehen Sie
auf und treten Sie vor sie hin, auf diese Weise werden Sie in
einem engeren Kontakt mit der Zuhörerschaft sein,
- bewegen Sie sich frei zwischen der Tafel oder dem Diaprojektor und Ihrer Position. Auf diese Weise haben Sie
Einfluss auf die Dynamik der Aufnahme Ihrer Person,
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- sorgen Sie dafür, dass es im Hintergrund hinter Ihrem
Rücken keine Reize gibt, die die Aufmerksamkeit auf sich
ziehen (z. B. eine Scheibe, hinter der Leute hin und her
laufen, oder eine Tür, die jemand öffnen könnte),
- sorgen Sie für die Belüftung des Raums, denn Sie beeinflusst die Energie und das Wohlbefinden der Adressaten,
- achten Sie bei langen, manchmal ganztägigen Auftritten
auf den Zugang zu Tageslicht. Sein Fehlen bewirkt, dass
die Leute das lange Verbleiben in geschlossenen Räumen
schlechter ertragen,
- wenn Ihr Auftritt mindestens 3 Stunden oder länger dauert, sorgen Sie für Pausen. Je länger der Auftritt, desto eher
kann die Konzentration der Aufmerksamkeit infolge von
Müdigkeit sinken. Und das wiederum hat einen negativen
Einfluss auf die Aufnahme der Inhalte, die Sie vorstellen.
DAS ZURECHTKOMMEN MIT DEM LAMPENFIEBER
„Selbst wenn man sich auf dem rechten Weg befindet, wird
man überfahren werden, wenn man nur rumsitzt“, Arthur
Godfrey.
Bereiten Sie sich auf den Auftritt vor, aber denken Sie daran,
dass das Lampenfieber das Recht hat, Sie zu begleiten. Das
ist ein natürliches Phänomen, das sogar die erfahrensten
Schauspieler spüren. Es zeugt von Ihrer Mobilität und
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- zadbaj o to, aby w tle za Twoimi plecami w tle nie było
bodźców, które odwracają uwagę (np. szyba, za którą przemieszczają się ludzie lub drzwi, które może ktoś otworzyć),
- zadbaj o wentylację sali, gdyż wpływa ona na energię
i samopoczucie odbiorców,
- przy długich, czasem całodniowych wystąpieniach zwróć
uwagę na dostęp do światła dziennego. Jego brak sprawia,
że ludzie gorzej znoszą długie przebywanie w zamkniętych
przestrzeniach,
- jeśli Twoje wystąpienie trwa co najmniej 3 godziny lub
dłużej, zadbaj o przerwy. Im dłuższe wystąpienie, tym możliwość koncentracji uwagi na skutek zmęczenia spada. To
z kolei negatywnie wpływa na odbiór treści, które przedstawiasz.
RADZENIE SOBIE Z TREMĄ
„Nawet jeśli jesteś na właściwych torach, jeśli będziesz na
nich tylko siedział, coś Cię przejedzie” – Arthur Godfrey.
Przygotuj się do wystąpienia, ale pamiętaj, że trema ma prawo Ci towarzyszyć. To naturalne zjawisko, które odczuwają
nawet najbardziej doświadczeni aktorzy. Świadczy o Twojej
mobilizacji i o tym, że chcesz wypaść jak najlepiej, dlatego
trenuj zarządzanie tremą. Oto kilka sposobów na zarządzanie napięciem z nią związanym:
- rób próby tak długo, aż będziesz wiedzieć, że możesz zrobić
„solidną“ prezentację,

davon, dass Sie so überzeugend wie möglich sein möchten,
deshalb üben Sie, das Lampenfieber zu managen. Hier sind
ein paar Formen, wie man den damit verbundenen Druck
managen kann:
- proben Sie so lange, bis Sie wissen, dass Sie eine „solide“
Präsentation liefern können,
- bereiten Sie Karteikärtchen mit einem Auftrittsplan vor,
dadurch werden Sie das Thema und die Zeit des Auftritts
kontrollieren,
- überprüfen Sie, ob die technische Ausrüstung, die Sie
nutzen, funktioniert,
- arbeiten Sie vor dem Auftritt an der eigenen Atmung,
- wenn Sie darauf Einfluss haben, dann bitten Sie einen
Wohlgesinnten, unter den Adressaten zu sitzen – er wird Ihr
natürlicher Verbündeter sein,
- erfahren Sie mehr über Massagetechniken, z. B. Shiatsu
(Bewegungen mit dem Kopf, den Händen, Füßen), weil das
Techniken sind, die Sie selbstständig anwenden können.
Auf diese Weise können Sie vor dem Auftritt den Spannungspegel im Organismus senken,
- erfahren Sie mehr über Atemtechniken, auf diese Weise
können Sie Ihre Atmung regulieren und den Spannungspegel vor dem Auftritt senken.
„Die ganze Welt ist eine Bühne und alle Frauen und Männer bloße Spieler“, William Shakespeare.

- przygotuj sobie fiszki z planem wystąpienia, dzięki którym
będziesz kontrolować tematy i czas wystąpienia,
- sprawdź czy działa zaplecze techniczne, z którego korzystasz,
- pracuj nad własnym oddechem przed wystąpieniem,
- jeśli masz na to wpływ, to poproś kogoś przychylnego,
aby usiadł pośród odbiorców – to będzie Twój naturalny
sojusznik,
- dowiedz się więcej o technikach masażu, np. Shiatsu (ruchy głową, dłońmi, stopami), ponieważ są to techniki, które
możesz stosować samodzielnie. Dzięki nim przed wystąpieniem możesz obniżyć poziom napięcia w organizmie,
- dowiedz się więcej o technikach oddychania, dzięki którym możesz wyregulować oddech i obniżyć poziom napięcia
przed wystąpieniem.
„Świat jest teatrem, a aktorami są ludzie” – William Shakespeare.
Pamiętaj, że występujesz każdego dnia i jest to umiejętność
uniwersalna, która może być użyteczna w większości codziennych aktywności. Warto przygotować się do wystąpień, by z każdym kolejnym podejściem uzyskiwać coraz
większą wprawę i pewność siebie. Przedstawione sposoby
na pewno nie są panaceum na wszystkie trudne sytuacje, ale
z powodzeniem dają możliwość wzmocnienia kontroli nad
obszarami, na które mamy wpływ. I to jest właśnie podstawą
skutecznych wystąpień.

Denken Sie daran, dass Sie jeden Tag auftreten und dass das
eine universale Fähigkeit ist, die bei den meisten täglichen
Aktivitäten nützlich sein kann. Es lohnt sich, sich auf die
Auftritte vorzubereiten, um bei jedem weiteren Versuch,
immer mehr Erfahrung und Selbstsicherheit zu gewinnen.
Die vorgestellten Formen sind gewiss kein Allheilmittel für
alle schwierigen Situationen, aber sie geben erfolgreich die
Möglichkeit, die Kontrolle über die Bereiche, auf die wir
Einfluss haben, zu verstärken. Und genau das ist die Grundlage für erfolgreiche Auftritte.
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