Критерии за оценяване на презентация
Тук предлагам модел за оценка на презентации за часове български или чужд
език, която се основава върху развитие на ключови езикови компетенции и
умения за презентиране.
Презентационните умения са ключови за повечето високоплатени позиции и
включват умения за създаване на силни послания, структурирането им и
изразяването им в устен вид.
Това са критично важни умения за ВСЯКА мениджърска позиция, както и за
всеки предприемач, който презентира пред инвеститор.
В зависимост от съответната задача може да се използват само някои от
критериите.
1. Съдържание и цел (30%)
• презентацията има ясно основни послание - 12 точки
Основното послание на всяка презентация отговаря на един или два ключови
въпроси “Защо да слушам/какво има тук за мен?” от страна на слушателите и
“Какво е най-важното, което искам да кажа и предам?” от страна на презентатора.
• идеите в презентацията са кратки и ясни - 12 точки
Всяка идея, както и основата, е предадена ясно, логически издържана е и
кратка.
• използване на инструменти за въздействащо послание - 6 точки
В презентацията са използвани метафори, алегории, сравнения или хумор
като прийом за предаване на идеи.

2. Структура (20%)

•

в презентацията има ясни основни идеи - 10 точки

В презентацията има ясно обособено и изказани основни идеи, които лесно
могат да се запомнят от аудиторията.
• Идеите в презентацията са добре подредени и свързани по между си 10 точки
Ясно е защо всяка основна идея присъства в презентацията, как подкрепя
основната идея или цел на презентацията и как в обвързана с другите идеи.
3. Език (20%)
Точно използване на лексика и богата лексика - 10т.
Авторът разбира значението на използваната лексика. Използвана е богата
лексика в презентацията.
• Точно на език в презентацията - 10т.
Няма правоговорни и граматически пропуски в презентацията.
4. Презентационно майсторство (30%)
• Презентиране без четене - 10 точки
Презентацията не се чете, а се презентира, като реч.
• Яснота в говора - 5 точки
Презентаторът има ясна артикулация, която не пречи на комуникацията и
улеснява разбирането. Презентаторът има ясно и правилно произношение,
което улеснява разбирането и комуникацията.

● Изразително презентиране - 10 точки
Презентаторът използва паузи, различна интонация, движи се уверено
на сцената и задържа вниманието на аудиторията.
Бонус точки:

•
•
•
•
•

Присъствие и невербално изразяване
Глас – артистичен израз
Креативност
Добра организация на презентацията
Личен стил и почерк

