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Wykład

Katarzyna Wachstiel
AWP

Metody aktywne

Plan
1. Czym jest wykład?
2. Etapy wykładu
3. Rodzaje wykładów
4. Elementy wspierające rozumienie i 

zapamiętywanie informacji
5. Kilka porad na temat prowadzenia 

wykładu
6. Zasady łowienia odbiorcy
7. Podsumowanie

Wykład

Metoda polegająca na słownym 
przekazywaniu nowych wiadomości. 

Przekazuje informacje w sposób 
systematyczny i logicznie konsekwentny.

Etapy

1. Podanie planu wykładu
2. Rozwijanie poszczególnych punktów 

wykładu
3. Podsumowanie wykładu

Podanie planu wykładu

• Zapisanie na tablicy 
• Rozdanie kserokopii
• Wyświetlenie foliogramu
• Wyświetlenie na slajdzie

Rozwijanie poszczególnych 
punktów wykładu

• Wskazywanie  przechodzenia do 
poszczególnych punktów wykładu

• Powtarzanie, podkreślanie tych 
informacji, które powinny być zapisane

• Stosowanie wizualizacji treści
• Stosowanie technik wspierających 

rozumienie i zapamiętywanie
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Podsumowanie wykładu

• Przypomnienie, podsumowanie 
najważniejszych informacji w oparciu o 
plan wykładu

Rodzaje wykładów

• Informacyjny
• Analityczny
• Syntetyczny
• Problemowy

Wykład informacyjny

Służy przekazywaniu informacji, które 
są wprowadzeniem do realizowanego 
materiału, prezentuje zagadnienia, 
które uzupełniają wcześniej poznane 
treści np. uzupełnia treści 
podręcznika lub wiedzę zdobytą w 
inny sposób

Wykład informacyjny

Minusy
• Niewielkie zaangażowanie słuchaczy
• Ograniczone relacje interpersonalne
• Możliwa dekoncentracja słuchaczy

Wykład analityczny

Służy przeprowadzeniu analizy faktu 
lub procesu, wskazuje na jego 
przyczyny, przebieg i skutki

Wykład syntetyczny

Służy podsumowaniu materiału, 
utrwalaniu i systematyzowaniu 
wiadomości
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Wykład problemowy

Służy poszukiwaniu rozwiązania 
problemu postawionego przez 
prowadzącego.

Pozyskiwanie uwagi słuchacza
KRZYWA UWAGI 1h

CZAS

NATĘŻENIE 
UWAGI

pierwsze
15 min

ostatnie

15 min

Elementy wspierające rozumienie 
i zapamiętywanie:

Wypunktowanie najważniejsze zagadnień
Hasła klucze

Przykłady
Analogie

Pomoce wizualne

Elementy wspierające rozumienie 
i zapamiętywanie:

Wypunktowanie najważniejszych zagadnień Wypunktowanie najważniejszych zagadnień

Widzieć całość



4

Bez całościowego spojrzenia, jesteśmy jak grono 
niewidomych, usiłujących zrozumieć co to jest 

słoń. 

Powiedzcie mi 
proszę, co to 

jest? 

To wąż.

To pień
drzewa. 

To płachta 
niegarbowanej
skóry.

To rura 
stalowa.

Elementy wspierające rozumienie 
i zapamiętywanie:

Hasła klucze

Elementy wspierające rozumienie 
i zapamiętywanie:

Hasła kluczowe
Słownik pojęciowy
Podstawowe treści

Elementy wspierające rozumienie 
i zapamiętywanie:

Analogie

Góra lodowa JAWNE I NIEJAWNE 

Każda organizacja posiada dwa poziomy 
funkcjonowania:
jawny – świadomy  *misji, celów i zadań
oraz 
ukryty – nieświadomy *preferowane 
wartości i cele, potrzeby czy wzorce 
zachowań . 
Współistnienie tych dwóch poziomów jest 
immanentną cechą każdej organizacji. 
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Elementy wspierające rozumienie 
i zapamiętywanie:

Pomoce wizualne

PUBLIC RELATIONS

dobry PR

Brak PR

Wizerunek 

„Wizerunek”

Tożsamość

FIRMA

OTOCZENIE

Przykład reklamy kreatywnej

Elementy wspierające rozumienie 
i zapamiętywanie:

Przykłady

Jak daleko posuniesz się w 
dawaniu klientom tego, o 
czym mówią, że pragną?

Czy większa prędkość, więcej aplikacji 
oprogramowania, większa pamięć czy 
większa ilość klawiszy funkcyjnych na 
klawiaturze są zawsze wyżej cenione? 

Czy “więcej jakiejś cechy” może 
spowodować niezadowolenie klientów?

Na ile orzeszek ziemny 
jest elastyczny?

W poszukiwaniu 
funkcji reakcji rynku
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Załóżmy, że możesz 
zaprojektować idealny batonik. 
Ile orzeszków ziemnych trzeba 
zawrzeć w batoniku, aby cię
uszczęśliwić?

• Zero? 
• Kilka?
• Garść?
• Mnóstwo? 

Który batonik zawiera 
najwięcej orzechów 
ziemnych?

• Mars
• Snickers
• Lion
• Milky Way

Który batonik najbardziej ci 
smakuje?

• Mars
• Snickers
• Lion
• Milky Way

Jaka jest twoja funkcja reakcji na 
ilość orzeszków ziemnych?

Czy więcej zawsze znaczy lepiej?

Czy twoje zadowolenie 
zwiększałoby się wraz z każdym 
następnym orzeszkiem dodanym 

do batonika? 

Czy jest jakieś ograniczenie? 

Ilość orzechów

Wpływ orzeszków ziemnych na 
przyjemność jedzenia batonika

zero trochę dużo                mnóstwo

Pyszny

Paskudny

Jaka byłaby twoje funkcja reakcji 
na następujące składniki?

• Czekolada
• Karmel
• Nugat
• Kokos
• Ryż
• Masło 

orzechowe
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Oto kilka funkcji reakcji. Która z 
nich stosuje się do orzeszków 

ziemnych, czekolady, kokosa, itd.? 

Gorąco

Zimno

Mniej Więcej

Gorąco

Zimno

Mniej Więcej

Więcej zawsze 
znaczy lepiej

Im więcej, tym lepiej do 
pewnego momentu, 

później już więcej nie dodaje 
zadowolenia

Mała ilość
wystarczy, więcej 
jedynie odbiera 

wartość
produktowi

Zimno

Gorąco

Mniej Więcej

Gorąco

Zimno

Mniej Więcej

Więcej dodaje 
wartości do 

pewnego 
momentu, a 
następnie jej 

odejmuje

Funkcje reakcji

Gorąco

Zimno

Mniej Więcej

Małe zainteresowanie, 
dopóki nie przekroczy 

się pewnego progu

Gorąco

Zimno

Mniej Więcej

Każda ilość jest zła

Funkcje reakcji

Gorąco

Zimno

Mniej Więcej

Brak reakcji –
obojętność na daną cechę

Funkcje reakcji

W przypadku jakiegokolwiek 
segmentu rynku: jakie wzbudzisz w 
nim zadowolenie, jeśli w swoim 
komputerze zapewnisz:

• więcej pamięci
• więcej funkcji na klawiaturze
• więcej oprogramowania
• więcej ….

Podobnie jak w przypadku batonika, musisz odkryć
funkcje reakcji na każdy komponent PC.

PORADY
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MARNOWANIE CZASU DZIAŁA 
NA TWOJĄ NIEKORZYŚĆ

informacje konieczne, zrozumiałe, 
interesujące i zapadające w pamięć

Czas wykładu a szczególnie 
prezentacji jest ograniczony

Ile czasu potrzeba mi 
na tę kwestię?

Ile czasu może mi 
poświęcić odbiorca?

Naucz się zarządzać
informacją, bądź żonglerem

ANALIZA ABC

A -co koniecznie muszę powiedzieć?

B -Co powinienem powiedzieć?

C -Co warto abym powiedział jeśli starczy   
czasu?

Niejednokrotnie komunikacja na 
wykładzie to próba przekonania

szacunek  akceptacja  zrozumienie 

Wykład to wyścig o 
pozyskanie uwagi słuchacza

Wyścig wygrywa ten, który 
wystartuje i dobiegnie do końca z 

całym audytorium
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Poznaj 6 zasad łowienia odbiorcy

1. Informacje podane na 
początku

Staraj się występować lub wypowiadać
na początku

Mów rzeczy ważne i istotne na 
początku

Efekt pierwszeństwa utrudnia 
zapamiętanie późniejszych argumentów

2. Informacje podane na końcu

Staraj się kończyć, 
podsumowywać dyskusję

Efekt świeżości ułatwia 
przechowanie informacji w pamięci

3. Informacje podane  w 
wyjątkowy, niezwykły sposób

Ludzie łatwiej zapamiętują rzeczy  
niezwykłe

Skorzystaj ze slajdów zawierających 
interesujące lub zaskakujące rysunki, 
dane, tabele lub rozdaj kolorowe plansze z 
zagadnieniami, o których mówisz

4. Informacje łączone z 
wcześniejszymi doświadczeniami 

Odwołując się do doświadczeń słuchaczy otwieramy w 
ich mózgu gotowe pliki wprowadzając w nie nowe 
informacje
Czy kiedykolwiek chodziliście po linie?
Czy kiedykolwiek widzieliście kogoś, kto chodził po linie?
Czy wiecie, ze w czerwcu 1859 roku Blondyn przeszedł
po linie zawieszonej nad wodospadem Niagara? 

5. Informacje powtarzane
Powtarzaj często ideę komunikatu jak tabliczkę

mnożeniami    
Ucz odbiorcę poruszać się po wiadomościach, 

które prezentujesz jak gdyby chodzili po 
własnym domu w ciemnościach
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6. Entuzjazm

Staraj się aby Twój dobry nastrój 
udzielił się publiczności. 
Zaprzyjaźnij się ze stresem

Stań się podobny do słuchaczy

Podziel się jakimś osobistym wrażeniem
Udziel jakiejś osobistej informacji


