BUCKIACADEMY
JAK ZDOBYĆ NOWE KOMPETENCJE?

Z FISZKAMI to proste. Teoria jest tylko po
to, by zrozumieć praktykę. Tę zaś podajemy
w formie prostych ćwiczeń, które – wykonywane systematycznie – rozwijają umiejętności. Z fiszek możesz korzystać w kolejności,
którą zaproponowaliśmy, lub wybierać poszczególne tematy. Wykonuj ćwiczenia rzetelnie i systematycznie. Koniecznie zajrzyj do
materiałów dodatkowych online. Wystarczy
15 minut dziennie, aby rozwinąć nową kompetencję. A kiedy zechcesz odświeżyć wiedzę,
zawsze możesz wrócić do fiszek.
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PRZEDSTAW SIĘ

ZAMIAST WSTĘPU
Wszyscy mówimy, a tylko niektórzy
komunikują. Wszyscy oddychamy, a tylko niektórzy oddychają prawidłowo.
Wszyscy chodzimy, a naprawdę niewielu zachowuje przy tym nienaganną postawę. Zauważmy, że umiejętności nabyte bez udziału świadomości to te, nad
którymi najtrudniej pracować. Jednak
warto to zrobić.
Warto, gdyż komunikowanie, prezentowanie oraz przemawianie to też
osiąganie celów, wywieranie wpływu
i pierwszego wrażenia.
„Cześć! Mam na imię Piotr i pomagam
ludziom mówić to, co chcą powiedzieć,
i komunikować to, co naprawdę warto
komunikować”.

www.fiszki.pl
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ĆWICZENIE 1

PRZEDSTAW SIĘ
Wiele osób rozpoczyna wystąpienia
od przedstawienia się nudną formułką.
Tymczasem mózg odbiorcy reaguje na
proste i intrygujące komunikaty.
y
Zamiast więc cytować to, co masz napisane na wizytówce, powiedz, jak masz
na imię, i wygłoś jjedno
edno zdanie, które
naprawdę opisuje to, co robisz. Zamiast
mówić, że jesteś projektantem reklam
wielkopowierzchniowych, możesz powiedzieć, że porządkujesz chaos reklamowy w miastach.

Pierwsze zdanie prezentacji nie może wiać
nudą. Zgrane formułki są odrzucane przez
nasz mózg.
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PRZEDSTAW SIĘ

MNIEJ – TO WIĘCEJ!
„Cześć, mam na imię Piotr i do tej pory
przeszkoliłem z komunikacji 12 tysięcy
osób”.
Taki komunikat może być uznany za
zbyt narcystyczny, ale pokazuje skalę
działania. I obszar kompetencji.
Gdy rozpoczynasz prezentację (nawet
wśród osób, które cię znają), to podaj
jedną, bardzo ważną informację, która
pokazuje Twoją przewagę w danej dziedzinie. Zawsze lepiej wymienić jedną,
naprawdę ważną, budzącą emocje i ukazującą kompetencje rzecz, która zapada w pamięć, niż kilka mniej istotnych.
Życie jest sztuką wyboru. Komunikacja
– również.
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ĆWICZENIE 2

PRZEDSTAW SIĘ
Jeden z uczestników moich szkoleń
dla firm rozpoczynających działalność
(tzw. start-upów) przedstawił się w następujący sposób:
„Cześć, mam na imię Łukasz i kiedy ostatni raz stworzyłem start-up, to
CrunchBase pozwał nas do sądu”.
W określonym kontekście (słuchacze
wiedzieli, co to jest CrunchBase i że
zdarzenie świadczy o byciu niezłym
chojrakiem) to jedno zdanie było perfekcyjne.

Znajdź jedno zdanie, które w określonym
kontekście powie o Tobie dokładnie to, na
czym Ci zależy. Pozycjonuj się na eksperta,
specjalistę.
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PRZYGOTOWANIE

PRZYGOTOWANIE
DO PREZENTACJI
Czas poświęcony na przygotowanie
prezentacji musi być odwrotnie proporcjonalny do poziomu kompetencji
w dziedzinie wystąpień publicznych (co
nie oznacza, że jeśli występujesz często,
to masz się nie przygotowywać!). Czas
przygotowania trzeba też uzależnić od
wiedzy w danym obszarze. Masz mówić
o tym, na czym się znasz.
Na czas przygotowania składają się:


opracowanie konceptu narracji
(w tym ustalenie celu prezentacji)



zebranie materiałów



stworzenie narracji



opracowanie prezentacji



przećwiczenie prezentacji.

Przy szczególnie ważnych wystąpieniach potraktuj przygotowanie jak projekt – określ także cel i zadania, które
pozwolą Ci go zrealizować.
www.fiszki.pl
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ĆWICZENIE 3

PROJEKT –
PREZENTACJA
Przygotowanie dobrej prezentacji to
projekt, a każdy projekt warto podzielić na zadania. Jaka jest różnica między
projektem a zadaniem? Projekt to całość – Twoja prezentacja. Zadania to
elementy, które pozwalają projekt zrealizować. Zadania łatwo jest zmierzyć,
można je umiejscowić w czasie. Jeżeli
masz przygotować prezentację na dzień
X, to wiesz, kiedy zakończyć projekt, ale
bez podzielenia go na zadania będziesz
jak dziecko we mgle.
Ustal datę najbliższej dużej prezentacji i podziel pozostały Ci czas na zadania:
1. opracowanie konceptu – praca
kreatywna
2. zebranie materiału – tzw. research
3. stworzenie narracji
4. opracowanie prezentacji
5. próby.
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