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Ezen írás célja, hogy néhány egyszerű tanácsot adjon diákoknak matematikai előadá-
sok megtartásához. Az alábbiakban három előadástípust különböztetünk meg hosszuk
szerint: 15-20 perces előadás, 45-60 perces előadás és 90 perces előadás.

1. 15-20 perces előadás

A diákoknak leggyakrabban 15-20 perces előadást kell tartaniuk. Ilyen a TDK előadás,
az ÚNKP éves beszámoló és mellesleg a konferenciák "contributed" előadásai (vagyis a
nem meghívott előadások) is ilyen hosszúak szoktak lenni.

Először is az előadás formátumának mindenképp slidos előadást javaslunk. Tábla-
kréta párosítással nem sok mindent lehet kezdeni 15-20 perc alatt. Viszont egy slidos
előadást is nagyon könnyen el lehet rontani. Az első dolog amit el szoktak rontani a
diákok, hogy azt gondolják, hogy slidokkal nagyon nagy anyagot lehet leadni, hiszen
csak sok mindent kell írni a slidokra és gyorsan ledarálni őket. A probléma az, hogy a
szűk keresztmetszet nem az, hogy mennyi mindent lehet leadni, hanem az, hogy mennyi
mindent lehet megérteni adott időmennyiség alatt vagyis, hogy egy átlagos hallgató kb.
mennyit fog érteni. Ez alapján a következő ökölszabályokat érdemes betartani: 1 slide
1 perc, 1 slide-re maximum 6 dolgot lehet írni könnyen átlátható módon. Ha túl sokat
írsz a slidera el se kezdik olvasni az emberek. Ha kusza a gondolatok egymáshoz való
kapcsolata, az szintén nehezíti a megértést. Érdemes bullet pontokkal jól elkülöníteni a
gondolatokat. Nem feltétlenül kell teljes mondatokat írni, sőt hosszú mondatokat nem
is érdemes írni. Sokat érnek az ábrák és példák.

Egy másik gyakori hiba amit a diákok el szoktak követni, hogy nem tudják, hogy mivel
töltsék meg az előadást és sokan egy bonyolult bizonyítást akarnak elmondani. Erről
mindenkit lebeszélnék. Egy 15-20 perces előadásban maximum egy darab, kb. 3 perces
bizonyítást szabad betenni és az egész bizonyításnak rá kell férnie 2 slidera. És ezt is
csak akkor érdemes csinálni ha a bizonyítás frappáns, a benne szereplő ötlet hozzáad
az előadáshoz. Viszont amit érdemes fejben tartani, hogy egy előadás az valójában
egy történet elmesélése. Érdemes egy olyan bevezetést csinálni ahol az előadást valami
már közismert dologhoz kapcsolja. Utána arra koncentrálni, hogy mi az amiben ezen
a közismert dolgon továbblépünk. Mik a bonyodalmak és milyen érdekes összefüggések
segítenek. Mi a főtétel és milyen érdekes dolgok következnek belőle. Végén valami
egyszerű összefoglalás arról, hogy mi a fő üzenete az előadásnak, mi az amire érdemes
lenne emlékezni 2 nap múlva. Gyakori hiba, hogy az előadás valami cikkből készül,
aminek van egy ilyen történetszála, de az nem fér bele 15-20 percbe, mégis a diákok
megpróbálják belenyomorítani az előadásba. Egyáltalán nem fontos, hogy ugyanaz a
történet legyen vagy hogy ugyanazok a részletek legyenek benne. A filmek reklámja sem
tartalmazza a film teljes történetét.

Mindenképp konzultálj a témavezetőddel az előadás slidokkal kapcsolatban is úgy,
hogy az első verziót legalább egy héttel az előadás előtt elküldöd neki. Lehet, hogy azzal
kapcsolatban is hasznos tippet ad, hogy hogyan alakítsd ki az előadásod történetét, hogy
az beleférjen 15-20 percbe.

2. 45-60 perces előadás

Ilyen hosszú előadásnál egy slidos előadás ugyanúgy működhet, mint egy tábla-krétás
előadás. Tapasztalatom szerint az igazán profi előadók tábla-krétás előadása jobb szokott
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lenni, mint a slidos. Viszont aki nem igazán profi annak slidokat javaslok, azt nehezebb
elrontani. Itt is igaz minden amit a törtenétmesélésről írtam a 15-20 perces előadásoknál.

A bizonyításokkal kapcsolatban az a mondás járja, hogy "minden előadásnak kell
tartalmaznia egy viccet és egy bizonyítást és a kettőnek különbözőnek kell lennie". Egy
tábla-krétás előadásnál ez a bizonyítás akár 15 perc hosszú is lehet, de hosszabb ne
legyen. A slidos előadásnál továbbra is igaz a 2 slidos megszorítás, így itt érdemes több
rövidebb, frappáns bizonyítással próbálkozni vagy csak bizonyításvázlatot mondani.

Slidos előadásnál érdemes az elején mondani valami előadásvázlatot és később néhány
olyan slidot használni ami elkülöníti az egyes témákat egy-egy témacímmel rajtuk. Így
aki átaludta az előző 5-10 percet esetleg megint becsatlakozhat.

3. 90 perces előadások

Mindenképp tábla-krétás előadás legyen, 60 percnél hosszabban nézni egy világító
kivetítőt fárasztó és nem is egészséges. Azt gondolom, hogy az egyetemi előadások
miatt elég világos, hogy mi a feladat: nem elkövetni ugyanazokat a hibákat amiket
az egyetemi oktatók csinálnak. Adj konkrét példákat, térj ki a mögöttes intuicióra és
motivációra. Szóval ne csak definíció, tétel, bizonyítás legyen.

4. További tanácsok

4.1. Komfort. Az előadás alatt neked és a hallgatóságnak is jól kell éreznie magát. Az
előbbi mondat első része például azt jelenti, hogy ha utálod az öltönyt akkor ne vegyél
fel öltönyt, főleg nem nyári hőségben. A második része pedig azt jelenti, hogy ha lehet,
ne frusztráld a közönséget: ha valamiről tudod vagy érzed, hogy azt nem lehet annyi idő
alatt megérteni amennyi alatt te elmagyaráztad, akkor ezt nyugodtan valld be és ajánlj
fel valami egyszerűbben emészthető gondolatot, pl. a slide lényegi információját, ami
esetleg nem olyan precíz, de könnyen érthető. Ugyanígy igaz, hogy ha valamit a szönyeg
alá söpörsz, azt valld be. A lényeg, hogy ne okozz azzal frusztrációt, hogy a hallgató
valamit megpróbál megérteni, amit nem is magyaráztál el.

4.2. Hivatkozások. Minden állításnál legyen világos, hogy az kinek az eredménye. Ha
slidokat használsz akkor legyen ott a slidon ez az információ. Ha saját eredményről
beszélsz akkor a társszerzők neve legyen az első slidon. Ha egy cikket ismertetsz akkor
a cikk szerzőinek neve legyen az első slidon.

4.3. Személyiség. Az internet tele van tanácsokkal azzal kapcsolatban, hogy kell jó
előadást tartani. Ezeket érdemes óvatosan kezelni, ugyanis némelyik személyiségfüggő
és ami jól all az egyik embernek, az nem biztos, hogy jól all a másiknak. Pl. egy
70 éves embernek jól állhat egy picit anekdotázós stílus, de rendkívűl idegesítő egy
20 éves fiatalnál. Egy 90 perces előadás alatt már elég sok személyiségjegy kiderül.
Nem árt ha az előadói stílusod ezzel kompatibilis, mert az ellenkezője mesterkéltség
benyomását fogja kelteni. Egy 15 perces előadás alatt nem biztos, hogy sok kiderül a
személyiségedről. Persze ha 15 percig a cipőd orrát nézed az előadásod alatt, akkor
a hallgatóság sejteni fogja, hogy némileg introvertált vagy. Ez akkor sem szerencsés
ha ez egyébként teljesen kompatibilis a személyiségeddel. Ezt sajnos meg kell tanulni
leküzdeni, mert az előadás egy kommunikációs forma, ami azt jelenti, hogy valamennyire
érzékelned kell a közönséget.


