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Abilități de comunicare în 
public 
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Ce este comunicarea?



RE



De ce comunic ăm?
❖ Nevoia de a spune 

❖ Nevoia de a fi înţeles 

❖ Nevoia de a fi 
recunoscut 

❖ Nevoia de a fi valorizat 

❖ Nevoia de a influenţa



“Vrei să-mi spui, te rog, în ce 
parte ar trebui să mă îndrept?” 
“Asta depinde foarte mult de 
locul în care vrei să ajungi,” 
spuse Pisica.  “Nu prea îmi 
pasă unde,” spuse Alice.  
“Atunci nu conteaza nici încotro 
te îndrepţi,” spuse Pisica.

Lewis Carroll



Prin câte moduri 
comunicăm?



Tipuri de comunicare

Limbajul 
corpului

Tonul vocii

Cuvintele



Cuvintele
❖ Dicționarul comun:

❖ Prieten

❖ Coleg

❖ Părinte

❖ Cămin

❖ Școală....



Tonul

❖ Asigură, întreține sau 
distruge relații

❖ Vocea:

❖ Volumul

❖ Viteza

❖ Accentuarea

❖ Pauzele



Limbajul non verbal
❖ Expresia feţei

❖ Expresia ochilor

❖ Mişcările capului

❖ Gesturile cu mâinile şi 
braţele

❖ Postura şi poziţia 
picioarelor

❖ Spaţiul între persoane

❖ Costumaţia





Aplica ţie practic ă
Introduce ţi-vă în fa ţa unei audien ţe

Numele vostru
Cu ce vă ocupaţi?
De ce sunteţi aici?
Care sunt hobb-iurile voastre?



Comunicarea în fa ța unui 
public• Reguli

– Pregătire generală

– Pregătirea dinaintea prezentării

– Atragerea atenţiei

– Rolul prezentatorului

– Comunicare clară

– Atmosferă pozitivă



Comunicarea în fa ța unui 
public

• Ce vreau să comunic?

• Alegeţi tema pe care vreţi să o 
comunicaţi

• Formulaţi-vă mesajul!

• Comunicaţi! 



5 reguli de comunicare a 
mesajului

Scurt
Simplu
Uşor de reţinut
Uşor de înţeles
Repetat – la nesfârşit



Aplica ţie practic ă
Alege ţi un cuvânt din list ă sau orice alt ă 
temă:

Animale
Păsări
Fotbal 
Sport
Flori
Îmbrăcăminte
Maşini
Alegeri
Copaci
Politică 

Avioane
Electricitate
Restaurant
Turism
Vacanţă
Europa
Încălţăminte
Artă
Muzică
Şcoală

Fast-food
Universitate
Câini
Jucării
Ecologie
Televiziune
Presă
Apă
Pace
Războaie



Elementele mesajului

Probleme 

Tematica

Motivatia



Vă mulțumesc!


