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KURZVORTRAG 

 Bedeutet: 

Wir sprechen in der Regel von einem Kurzvortrag, wenn eine Vortragsdauer von 10-15 Minuten 
nicht überschritten wird. Es geht darum, Informationen zu einem bestimmten Thema, Text, 
Sachverhalt usw. aufzubereiten und Informationen an eine bestimmte Zielgruppe 
weiterzugeben. 

 So kannst du vorgehen: 

1. Vorbereitung 

1.1. Klärung des Themas: 

 Schaue dir das Thema deines Kurzvortrages genau an! 
 Du solltest Schwerpunkte finden, auf die du eingehen möchtest.  
 Du solltest den ersten Überblick erhalten.  
 Du kannst auch erste Ideen sammeln und in einer Mindmap festhalten.  
 Du sollst eine klare Zielsetzung formulieren. 

1.2. Recherchieren: 

 Jetzt sollst du gezielt Informationen in Büchern, im Internet, in Zeitschriften usw. suchen. 
Notiere dabei die Quellen! 

 Mache dir Notizen mithilfe der Informationen! 
 Suche aus den Informationen die wichtigsten heraus und strukturiere deine Gedanken! 
 Auf Karteikarten/Moderationskarten kannst du deine wichtigsten Gedanken zusammenfassen. 
 Strukturiere deinen Vortrag in Einleitung, Hauptteil und Schluss! 
 In der Einleitung nenne das Thema und die Bedeutung des Themas.  
 Im Hauptteil stellst du die wichtigsten Informationen zum Thema dar.  
 Fasse deine Ergebnisse am Schluss erneut zusammen! 
 Zur Veranschaulichung deines Themas solltest du Folien, Plakate oder eine Mindmap 

erstellen. 

2. Einen Kurzvortrag halten 

 Wende dich an das Publikum! 
 Du darfst deine Moderationskarten benutzen, aber nicht alles vorlesen. Die Moderationskarten 

dienen nur als Gedankenstütze. 
 Veranschauliche deine Aussagen mit deinem Material [Ppt, Prezi, Plakat, Mind-map] 
 Behalte die Zeit im Blick [max. 15 Minuten] 
 Du solltest bei dem Kurzvortrag die Umgangssprache vermeiden. 
 Gestik, Mimik, Lautstärke, Betonung und Redepausen können deinen Vortrag unterstützen. 

 

 Dazu dient es: 

 Die Fähigkeit zur Vorbereitung und Präsentation von Themen in einem Kurzvortrag ist eine 
wichtige Kompetenz.  

 Kurzvorträge werden in allen Schulfächern, in jeder Schulform, in vielen Berufen, Vereinen 
und an den Universitäten gehalten. 

 Mit einem Kurzvortrag erlernt man, wie die Zeit bei einer Präsentation im Blick behalten 
werden soll und wie wichtig Zeitmanagement und klare Strukturierung sowohl in der 
Vorbereitungsphase als auch während der Präsentation des Themas sind.  
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KURZVORTRAG DEUTSCHE SPRACHE, KLASSE 9

DAS KONSUMVERHALTEN DER JUGENDLICHEN  

Aufgabe:  

Du sollst einen Kurzvortrag zum Thema „Das Konsumverhalten der Jugendlichen“ halten. Mache 

deine Aufgabe nach den methodischen Arbeitsschritten: 

1. Kläre das Thema, erstelle dazu ein Assoziations-Diagramm. 

 

2. Recherchiere im Internet, suche 3 online Artikel zum Thema. 

3. Mache dir Notizen auf ein Blatt. 

4. Strukturiere deine Gedanken in Einleitung, Hauptteil und Schlussteil. 

 

5. Erstelle zu deinem Thema eine Ppt-Präsentation. 

6. Fertige Moderationskarten an. 
  

ACHTUNG!!! Moderationskarten sind nur kleine Gedankenstützen 

7. Halte deine Präsentation. 
 

Konsumverhalten 
der Jugendlichen 

Einleitung Hauptteil Schluss 

Moderationskarte 
-------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------
------------------------------------------------------ 
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KISELŐADÁS 

 A módszer lényege: Kiselőadásról akkor beszélhetünk, ha az előadás időkerete nem haladja 
meg a 10-15 percet. A kiselőadás során egy adott témához, szöveghez kapcsolható 
információkat mutatunk be egy meghatározott célcsoportnak. 

 Így járj el: 

1. Előkészítés 

1.1. A téma meghatározása: 

 Vizsgáld meg a kiselőadásod témáját!  

 Találd meg azokat a hangsúlyokat, aminek mentén a kiselőadásodat el akarod készíteni! 

 Készíts egy első áttekintő összefoglalást! 

 Gyűjtsd össze az első ötleteidet egy Mindmap [logikai rendező] segítségével. 

 Fogalmazd meg a kiselőadásod célját!  

1.2. Információgyűjtés  

 Keress célzottan információkat a témáddal kapcsolatban könyvekben, az interneten, 
újságokban! Ne felejtsd el feljegyezni közben a felhasznált forrásaidat! 

 Az információk segítségével készíts egy vázlatot! 

 Keresd meg a legfontosabb információkat és rendszerezd a gondolataidat! 

 Kis kártyákon - amelyeket a prezentációd során használhatsz – foglald össze a legfontosabb 
gondolataidat!   

 Tagold a kiselőadásodat bevezető -, fő-, és befejező részre! 

 A bevezető részben jelöld meg a kiselőadásod témáját, illetve annak jelentőségét! 

 A fő részben mutasd be a témádhoz kapcsolható legfontosabb információkat! 

 A befejező részben foglald össze az eredményeidet! 
 A kiselőadásodat diák, plakát, vagy logikai rendező segítségével tudod bemutatni. 

2. Kiselőadás bemutatása  

 Fordulj a hallgatóság felé! 

 Az előadásod közben használhatod a kis moderátorkártyáidat, de ne olvass fel mindent arról! 
Ezek a kártyák csak azért vannak, hogy támogassanak téged. 

 Mutasd be a prezentációdat! [Ppt – bemutató, Prezi, Plakát, logikai rendező] 

 Ne feledkezz meg az időről! Maximum 15 percet beszélhetsz. 

 Ne a hétköznapi beszélt nyelvet használd a kiselőadásodnál, ez egy tudományos munka! 
 A gesztusok, mimika, a hangerő, a kiemelések, a beiktatott szünetek segíthetik a kiselőadásod 

jobb megértését. 
 

  A módszer célja: 

 A kiselőadások előkészítése és bemutatása fontos kompetencia.  
 Kiselőadást minden tantárgyból, minden iskolatípusban, a legtöbb munkahelyen, 

egyesületekben és az egyetemen is kell tartani. 
 A kiselőadással megtanulhatjuk, hogyan kell az időkorlátot betartani egy előadásnál, 

hogyan oszthatjuk be helyesen az időnket, illetve azt, hogy miként tudjuk a gondolatainkat 
rendszerezni az előkészítés és a prezentálás során egyaránt.  
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KISELŐADÁS NÉMET NYELV, 9. OSZTÁLY

FIATALOK FOGYASZTÁSI SZOKÁSAI  

Feladat: Tarts egy kiselőadást a „Fiatalok fogyasztási szokásai” témájában! A kiselőadásod 

elkészítésénél alkalmazd a megtanult módszert! 

Első lépés: A téma meghatározása → Készíts egy asszociációs ábrát a témához!  

 

Második lépés: Információgyűjtés:  
1. Gyűjts információt az interneten! Keress 3 online cikket! 
2. Készíts egy A4-es lapra egy rövid jegyzetet! 
3. Készíts kis moderátorkártyákat! 

VIGYÁZZ!!! A moderátorkártya csak támasz a számodra! 

4. Rendszerezd a gondolataidat! 

 
5. Készíts a témádhoz egy ppt – prezentációt! 

 
 

Harmadik lépés: Kiselőadás bemutatása → Mutasd be a kiselőadásodat az osztály előtt! 
 

 

Fiatalok fogyasztási 
szokásai 

Moderátorkártya 
------------------------------------------------------
------------------------------------------------------
------------------------------------------------------
------------------------------------------------------

Fő rész Bevezetés Befejezés 


