Præsentationsteknik
På kurset lærer deltagerne metoder og strategier som kan anvendes i
præsentationssituationer til at opnå øget kontrol og forudsigelighed samt at kunne forbedre
deltagernes præstation og præsentation.
Præstation og præsentation
De fleste mennesker er nervøse i nye sociale situationer, hvor meget er på spil. I
præsentationssituationer som møder, fremlæggelser, kundebesøg, ved forretningsmiddage
eller i undervisningssituationer, ønsker vi alle at gøre et godt og professionelt indtryk. Men
samtidig udsætter vi os for at tiltrække andres kritiske opmærksomhed og måske blive
negativt vurderet af andre når vi står frem.
En lettere nervøsitet er et plus i disse situationer. Vi er lidt oppe på mærkerne, er ivrige,
engagerede og kan yde en god præstation, men det er vigtigt at holde nervøsiteten indenfor
disse rammer. Hvis man bruger alt for meget tid, energi og opmærksomhed på at bekymre
sig på forhånd eller til at tænke tanker som ”Bare jeg ikke bliver for nervøs!”, ”Mon jeg
virker inkompetent?”, ”Jeg går i stå!” og lignende, bliver præsentationen helt sikkert
begrænset heraf og man kommer til at frygte at skulle stå frem en anden gang.
Om kurset
Kurset
giver
kendskab
til
metoder
og
strategier
som
kan
anvendes
i
præsentationssituationer, samt praktisk øvelse og træning af disse. For at klare
præsentationssituationen bedst muligt findes der mange almene regler og retningslinier,
som omfatter måder at håndtere nervøsitet, stress og belastning på og måder hvorpå man
kan opnå øget kontrol og forudsigelighed i en situation.
På dette kursus vil vi basere træningen på deltagernes egne erfaringer, ved at analysere
præsentationssituationer og finde frem til lige det punkt i kontakten som deltageren synes
er særligt vanskeligt, eventuelt hvor en følelsesmæssig reaktion får for meget plads. Vi vil
træne metoder til at håndtere sig selv i disse situationer. Målet er at ruste deltagerne til at
kunne forbedre deres præstation og præsentation.
_________________________________________________________________________
Kurser i præsentationsteknik for
Kurser i præsentationsteknik for virkenkeltpersoner
somheder og organisationer
Enkeltpersoner kan tilmeldes vores
Kurset tilrettelægges efter den enkelte
eksisterende kurser, som har løbende
virksomheds behov, og kan enten afholdes på
opstart.
virksomhedens adresse eller på vores adresse
centralt i København.
Antal deltagere
10-14 deltagere.
Pris og antal deltagere
Efter aftale.
Pris
Kr. 1.300,- per person
Yderligere information og bookning
Kontakt sekretariatet på tlf 33 11 22 84 eller
Kursusform
på e-mail
1 undervisningsdag på 6 timer, som
starter med oplæg og diskussion for
hele gruppen for at opnå fælles
forståelse for hele problemområdet og
efterfølges af træning i mindre grupper
med feedback.

