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Cum explica un programator experimentat unui incepator modul in

care functioneaza codul scris de el



1. Emotiile



Ce trebuie sa stim

 Si cei mai mari vorbitori publici au emotii

 Mark Twain: “Exista doua tipuri de vorbitori publici: cei care se tem si

cei care mint”

 Creierele noastre identifica patru lucruri ca fiind amenintatoare

pentru supravietuire:

1. Sa stai singur in picioare

2. In camp deschis, fara niciun loc unde sa te ascunzi

3. Fara o arma

4. In fata unei multimi de fiinte care se “holbeaza” la tine



Cum rezolvam

 Repetam bine prezentarea

 Vorbim cu cativa spectatori inainte pentru a ne crea prieteni si a 

obtine aprobare

 Marea majoritate a temerilor sunt doar in capul nostru

 Ce am pregatit, ce am prezentat, ce au vazut cei din sala, ce se 

scrie in presa



2. Nu suprareactiona

 Daca vars apa pe pantaloni si ma comport de 

parca ar fi sfarsitul lumii, la fel va privi si sala

evenimentul

 Trebuie sa tratez totul ca pe o gluma

 Pot iesi din situatia stupida cu o povestioara



3. Monitorul de verificare

 Eviti greseala de a sta cu spatele la public

 Poti da impresia ca mentii contact vizual chiar si atunci cand

urmaresti de fapt prezentarea

 Daca tehnica iti permite poti ca pe monitorul de verificare sa afisezi

notite sau slide-ul precedent/urmator



Trucuri de la voi



4. Asezarea in sala



4. Asezarea in sala



5. Telecomanda



6. Nu uita detaliile

 Imbracaminte adecvata si ingrijita

 Slide-uri clare si neincarcate

 Fonturi si culori potrivite



7. O imagine face cat o mie de 

cuvinte



8. Da un inteles numerelor

 “Am lansat un stick de 32 de Gb”

 “Un stick pe care putem pune muzica suficienta

pentru o calatorie pe Luna si inapoi”



Un joc



9. Nu lasa lucrurile evidente

neexplicate

 Poate ce e pentru tine evident nu e si pentru altii

 O explicatie precisa convinge si cei mai

carcotasi spectatori

 Fa orice lucru pe intelesul audientei



10. Ofera cadouri

 Carti, prezentarea pe mail, CD-uri

 Pentru a ocupa sala asa cum vrei tu

 Pentru a obtine raspunsuri de la un public timid



11. Vino cu laptopul personal

 Eviti situatiile in care prezentarea nu functioneaza

 Daca lucrurile o iau razna nu e vina altcuiva

 Fonturile vor arata la fel

 Sunt sanse mari ca totul sa iasa ca la repetitie



12. Da exemple

 Adultii spre deosebire de copii invata prin

comparatie

 Da exemple adecvate temei si auditoriului



Inca ceva…



Stand-up comedy prezentari



Resurse

 “Confesiunile unui vorbitor public”. Scott Berkun

 Present Like Steve Jobs. youtube video

 Experiente anterioare 



Recapitulare



Intrebari


