Training de tehnici de comunicare și prezentare
În data de 8 noiembrie, Éltes Rita a onorat membrii activi Marketeam cu un curs de
Prezentare Power Point și tehnici de comunicare, unde participanții s-au adunat în număr
mare.
Titlul cursului era „ Power Point dintr-un alt punct de vedere”, și era compus din două părți,
ambele abordând fundamentele creării unei prezentări profesioniste, atât din punctul de
vedere al conținutului, cât și în modul de prezentare al acesteia publicului, luând în
considerare cele mai importante tehnici de comunicare.
Primul modul era bazat pe partea teoretică, accentuând cele mai des întâlnite greșeli, trucuri
eficiente care contribuie la formarea profesională în acest domeniu, acestea oferind ajutor nu
numai la lucrările pregătite în timpul facultății, ci și pe plan profesional în momentele când
suntem nevoiți să ne prezentăm propriile idei cu ajutorului Power Point-ului.
Ca și în viață, și în acest domeniu al creării de prezentări, conceptul first impression, adică
prima impresie, este foarte important deoarece poate crea un impact puternic la începutul
prezentării, acesta fiind un mijloc excelent pentru a captura interesul publicului.
Accentuarea importanței acestei idei era urmată de enumerarea greșelilor cel mai des întâlnite,
una din acestea fiind utilizarea șabloanelor standard, pentru că prin utilizarea lor nu punem in
practică partea noastră creativă, iar acest lucru poate transmite amatorism audienței.
Invitata noastră ne-a dat și câteva sfaturi referitoare la partea ce ține de design, mai ales de
modul în care ne alegem combinațiile de culori cu care lucrăm și raportul dintre dimensiunile
formelor utilizate respectiv mărimea slideului.
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Cel de al doilea modul s-a bazat pe punerea în practică a celor prezentate în prealabil. În
această parte a trainingului, membrii Marketeam-ului au avut șansa de a învăța practici de la
Rita, prin care pot evita aceste greșeli și își pot face viața mai ușoară când pregătesc o
prezentare.
Studenții au primit sarcina de a identifica greșelile pe care le conțineau slideurile desprinse
din câteva prezentări reale, acestea erau de natura utilizării unor caractere nepotrivite,
alegerea nefericită a combinațiilor de culori dar și a tehnicii incorecte de prezentare.
După exemplele negative au urmat la rândul lor câteva sfaturi ilustrate prin prezentări PPT
întocmite pentru rezolvarea unor studii de caz. Prin aceste exemple ne-a fost prezentat cum
trebuie să arate o prezentare de calitate care conține elemente cu design autentic, realizat de
către noi.
Celor prezenți i s-a ivit oportunitatea de a vedea care sunt etapele de pregătire ale unei
prezentări de tip Power Point dar și de a pune întrebări invitatei. Studenții au învățat și niște
key shortcuturi utile din privința creării unor figuri. Pentru a ne oferi un ajutor, Rita ne-a
sugerat câteva pagini web care ne-ar putea fi utile. Această parte a reprezentat încheierea
trainingului.
În concluzie, cursul ținut de către Éltes Rita a fost unul de succes, cuprinzând toate
informațiile importante unui student și nu numai, fiind că aceste cunoștințe ne vor fi de folos
în timpul facultății dar și după încheierea acesteia, în exercitarea unui job.
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