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Curs  CURS PRACTIC DE PREZENTARE SI VORBIT IN PUBLIC 

Descriere si 
Tematica 

Se spune ca vorbirea in public este una din cele mai mari temeri ale unui om. 
Adevarat! Dar, ca orice temere ea poate fi invinsa prin vointa si prin aplicarea 
unor tehnici de prezentare. Exersand practic aceste tehnici, va veti dezvolta 
abilitatile de comunicare si va veti da seama ca nu este chiar asa de greu sa 
vorbiti in public precum ati crezut initial. 
 
O prezentare atractiva realizata de un vorbitor capabil sa capteze audienta 
reprezinta o cale eficienta de promovare a companiei, a unui serviciu, a unui 
proiect sau de vanzare a unui produs sau serviciu. 
 
Sunt situatii in diferitele activitati pe care le desfasuram cand trebuie sa 
vorbim in public ca sa prezentam o idee, un plan sau chiar domeniul de 
activitate al companiei.  
De exemplu:  

 Aveti de dezbatut un subiect intr-o sedinta; 
 Prezentati un proiect nou sau sistemul de lucru unei autoritati in 

vederea obtinerii avizelor necesare; 
 Efectuati instruirea/ informarea personalului; 
 Promovati brand-ul si compania. 

 
Cursul prezinta si dezvolta abilitati privind: 

 Pasi esentiali pentru a deveni un bun vorbitor in public; 
 Tipuri de participanti la prezentari; 
 Modalitati de cunoastere si adaptare la auditoriu; 
 Limbajul verbal si non-verbal; 
 Folosirea limbajului corporal pentru sustinerea mesajului; 
 Tinuta si conduita pentru prezentari in public; 
 Interpretarea limbajului non-verbal al auditorului; 
 Structurarea unei prezentari;  
 Tipuri de prezentari; 
 Tehnici pentru a sustine o prezentare de impact; 
 Managementul timpului in prezentari; 
 Modalitati simple de comunicare cu participantii; 
 Mici secrete pentru depasirea emotiilor sau folosirea lor intr-un mod 

pozitiv; 
 Exercitii practice pentru depasirea blocajelor si a momentelor dificile. 

 
Pe parcursul cursului se vor desfasura exercitii de vorbit in public si se vor 
efectua prezentari, fiecare participant avand indumare si feed-back din 
partea lectorului.  
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Participand la acest curs veti: 
 

 Cunoaste si exersa diverse metode eficiente de interactiune cu publicul; 
 Vorbi in public usor, degajat si punandu-va in valoare personalitatea si 

cunostintele pe care le detineti; 
 Invata sa va depasiti emotiile sau sa va folositi de ele intr-un mod pozitiv. 

 

Lector Nicoleta Butnaru 

Titlul calificarii Certificat de participare si supliment descriptiv al tematicii parcurse 

Personalul 
tinta 

 Personalul cu atributiuni de coordonare a activitatii de instruire personal 
/ formare profesionala; 

 Personalul care prezinta proiecte / activitati; 
 Personalul de conducere a unui serviciu/ departament/ companii; 
 Managerii de proiect; 
 Personalul din departamentele marketing si vanzari; 
 Specialisti/ Asistenti Relatii publice; 
 Personalul responsabil de organizarea evenimentelor din cadrul 

companiei; 
 Personalul care efectueaza instruirea ale personalului; 
 Responsabilii de mediu; 
 Responsabilii/ Inspectorii de securitatea muncii; 
 Personalul de supraveghere/ supervizare a activitatilor; 
 Auditorii; 
Sau orice persoana doreste sa-si imbunatateasca abilitatile de comunicare si 
de vorbit in public.  
 

Locatie Acest curs se sustine numai la sediul firmei interesate. 

Durata 
cursului 

Recomandata de noi este 2 zile dar se poate adapta in functie de solicitarea 
dumneavoastra. 

 
 
 


