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Презентация на устния изпит за DSD II 
 

Как да представя темата си? 

  

Чек лист: 

  

• Избрах си форма на презентация, каквато бих могла/могъл да ползвам при 
следването/специализацията си. Ако няма да правя електронна презентация 
(Powerpoint, Prezi), а ще изработя плакат, мога да обоснова това подробно и в изпитния 
разговор. Изготвих материалите си без помощта на други хора.  

• Не изнасям доклад, а презентирам моята тема. 
• Избрах смислени картини/снимки/графики, символи, знаци, на които обстойно ще се 

позовавам по време на презентацията.  
• Презентацията ми продължава четири до пет минути. 
• Външно лице, което не знае нищо за моята тема, ще знае след моето представяне най-

важните факти, различните гледни точки и личното мнение по темата.  
  

Чрез презентацията си ти представяш резултата от няколкомесечното си занимание с 

темата от проектната ти папка. Т.е. става дума за представянето на резултатите от твоята 

работа. 

Комплексни и дискусионни теми могат да бъдат разяснени по-убедително в дигитална 

презентация. Обикновен плакат в случая не е най-подходящото средство. Ако избереш плакат 

или друга форма на представяне  (флипчарт, рисунка на дъската, шрайбпроектор, модел и др.), 

трябва интензивно да работиш с нея. Бъди изобретателен/изобретателна и включи 

интерактивни елементи.  

 

За дигитална презентация е валидна формулата 7 плюс/минус 2 информационни единици 

на слайд. Всяка отделна дума или картина представлява една информационна единица. Това 

означава, че всеки слайд трябва да бъде подреден и да не е претрупан. За презентация с 

повече от шест слайда навярно няма да имаш време.  

Ако искаш да използваш модерационни карти, върху тях може да има само (опорни) думи, 

а не цели изречения.  Трябва преди изпита да покажеш модерационните си карти на изпитната 

комисия.    

  

Изискването за самостоятелно изготвяне се отнася и за презентацията. Това уверение 

трябва да си подписал в приложената в папката ти декларация за самостоятелност. Подписът 

ти е задължителен. 

("Заявявам, че съм изготвил/а тази папка и презентацията на темата на изпита за DSD 

самостоятелно…град, дата, подпис ") 

Ако смяташ да изготвиш предварително доклад и да го научиш наизуст, това не 

отговаря на изискванията за устния изпит. Всеки, който изнася доклад, го е написал 

предварително и обикновено има пред себе си отпечатаната му версия. При презентацията се 
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ориентираме с помощта на визуални медии. Те са мисловната опора за структурата на 

съдържанието. Мисли и за това, че има разлика между писмен и устен стил на изразяване.  

 

Ако все пак не можеш да избегнеш формата на доклада, изпитващите и председателят 

на комисията ще и трябва да те прекъснат и ще продължат изпита със собствени въпроси. 

Повярвай, можем да установим, ако си учил/а наизуст… и освен това ще ти бъдат отнети точки. 

Разговорът трябва да бъде свободен, а не излагане на факти. 

 

Картините/снимките и графиките не са чисти илюстрации или украшения, а трябва да 

носят информация, важна за твоята аргументация, и да съответстват на това, за което говориш. 

Те трябва да онагледят това, което казваш. Това означава, че някой, който не знае нищо за 

твоята тема, трябва да получи представа за нея, каквато преди това не е имал. В противен 

случай те си губят смисъла. Така че премисли добре какви визуални средства искаш да 

приложиш. Добрата презентация винаги съдържа (малко) текст и малко илюстрации, защото 

всъщност ТИ трябва да обясниш за какво става въпрос и да представиш взаимовръзките. 

Използвай и символи като стрелки, знаци, емотикони, или последователността на появяващите 

се изображения, за да разясниш връзките и взаимозависимостите. Важно също така е при 

представянето да работиш с  твоята презентация. Не е достатъчно само да показваш! 

 

Твоя е и задачата да внимаваш за времетраенето на презентацията си. Лошото 

разпределяне на времето води до отнемане на точки.  
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