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Hatásos



Hogyan hatunk a 
hallgatókra?
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• Test beszéd

• Szervezettség – lapok, diák kezelése

• Energia

Hang

Tiszta kiejtés

Tempó

Hanglejtés – érzéseket  hordoz

Szünet – az információ 

feldolgozására

Téma ismerete

Szóhasználat – megfelelő 

szavak, leírások

Tömör



Változatos
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Kapcsolat kialakítás –
Tanuljuk aTED-től

KAPCSOLAT KIALAKÍTÁSA

ÉRZELMES EREDETI
EMLÉKEZE-

TES

MEGERŐSÍTÉS





Tükör neuronok



Érzelmes



Eredeti

Tálald meglepően!



Emlékezetes

3-as 
szabály

Tömör

Kulcs 
üzenet

Érzékszerv

VAKOG



Dr. Németh Zoltán nyomán

Karfiol beszéd



Az üzenet
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Lezárás

Szemléltetés

Releváns információk

Miről fogok beszélni?

Személyes történet

Erősít?



VAKOG – érzékszervek bevonása



Bevezetés

Tárgyalás

Befejezés

Készítsd el a tartalmat!



Mondj egy történetet

Vond be a hallgatóidat

Megdöbbentő statisztika

Idézet 

Új kutatások eredményei

Kérdés: retorikai, elgondolkoztató

Merész kijelentés vagy ígéret

Eszközök használata

Szemléltetés – képek, grafikák 

Egy levél, vagy vers felolvasása

+1 : Szemléltetés

Hatásos nyitás és zárás



Design



Sztoriboard

Probléma

Megoldás 
(már nála is…)

Példa a 
problémára

Mi a termék 
előnye?

Megoldás
(Hogyan 

működik)

Előnyök 
összefoglalása



1. Példa
Adult Learners are Unique

• Adults learn best when their uniqueness as learners 

is considered.

• Adult learners learn best when their beliefs, 

emotions, values and needs are considered.

• An instructor should display awareness of the adult’s 

needs and try to satisfy them rather than imposing 

his/her own values and needs on the learner.

Gain the Trust of Adult Learners

• Adults learn best when they can concentrate on 

learning instead of defending against rejection, 

anxiety, shame, fear of failure, or uncertain 

expectations.

• Adult learners must be motivated to learn.  They 

need a reason to want to change old behavior, 

acquire new knowledge, or change their view of the 

world.

Work to Hold the Interest of Adults

• Adults learn best when involved in the learning 

process.  

• Adults will lose interest in consistent lecture.

• Adults learn best if the content is meaningfully 

presented.

• To involve adults, use real world examples and 

problems.

Respect the Experiences of Adults

• Adults learn best when my pervious learning 

experiences are considered.  

• Learning situations should build on previous 

learning.

• Adults learn best when they have some control over 

the learning experience.

• Adults must be given time to alter their perceptions.



2. Példa

▰A HRD-90 Gyorsabban felszáll

▰A HRD-90 ugyanakkora 
teherrel messzebbre repül

▰A HRD-90 ugyanakkora 
teherrel magasabban repül

▰A HRD-90 karbantartása 
olcsóbb a repülőgép élettartama 
alatt 

A HRD-90 fejlesztés összefoglalója



Gyorsabban felszállás

HRD-90

Ugyanakkora teherrel messzebbre repül

Ugyanakkora teherrel magasabban repül

Olcsóbb karbantartás



Testbeszéd
Mik a testbeszéd legfontosabb 

elemei?

Mitől jó a testbeszéd?



Hang használat

Légzés

Tempó

Intonáció

Tisztaság

Hangszín

Hangerő



IDEGESSÉG KEZELÉSE -
TIPPEK

Felkészülés

Előre megírni

Vizualizáció

Légzés

Szemkontaktus

Szünetek

Figyelj a hallgatóságra!

Félelem -> Izgalom



Irodalom



Köszönöm!

Kérdés?

Elérhetőségem:
bea.bincze@businesscoach.hu


