TRAINING INVITATION

StimaŃi Domni,
ASCENT GROUP în parteneriat cu MECEPUS – Centrul Mediteranean pentru Public
Speaking şi Comunicare are plăcerea de continua seria cursurilor deschise organizate în
Arad, cu un modul pe tema:

PUBLIC SPEAKING
ARAD, 4 SEPTEMBRIE 2009

Cum să ne cucerim auditoriul ...
Palmele transpirate, sudoarea de pe frunte, palpitaŃiile sau ştergerea din minte a tuturor
ideilor sunt doar câteva dintre inconvenientele ce pot să apară la o prezentare publică.
Frica de a vorbi în public este printre cele mai mari frici ale omului.
Capacitatea de a face prezentări în public şi de a susŃine eficient ideile are însă un impact
important asupra reuşitei noastre în carieră şi în societate.
Cum să reuşim să facem o prezentare de succes, care să menŃină interesul auditoriului
treaz şi să fie cât mai convingătoare vă va învăŃa acest curs prin tehnicile şi metodele
prezentate.
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Target
Cursul se adresează:
•

persoanelor care prin natura muncii vorbesc mult în public

•

profesioniştilor care doresc să exceleze în vocaŃii publice: politică, TV, jurnalism,
avocatură, profesorat

•

absolvenŃilor care doresc să urmeze o carieră în vânzări, turism, bănci

•

oricărei persoane care doreşte să îşi perfecŃioneze discursul în limba engleză

Obiective


Dezvoltarea abilităŃii de a începe şi încheia convingător o prezentare



Creşterea capacităŃii de a menŃine atenŃia auditoriului



Conştientizarea rolului limbajului non-verbal în prezentare



Însuşirea unor metode de succes în prezentare



ÎmbunătăŃirea capacităŃii de a structura o prezentare



Evitarea greşelilor comune în prezentare

Module
 Principiile unui bun discurs public
 Introducerea personală
 Structura şi prezentarea unui bun discurs public
 Introducerea altor vorbitori
 Aspecte importante ale contactului fizic în discursul public
 Limbajul pozitiv al trupului
 Evitarea nervozităŃii
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 Reguli de aur ale discursului public
 Discursul public fără pregătire anterioară
 Cum să abordezi interviurile

Metodologia de lucru
•

Trainingul se bazează pe metoda “Learning by doing” şi este extrem de interactiv,
implicând permanent participanŃii în jocuri, activităŃi, studii de caz.

•

În urma trainingului, fiecare participant va primi o diplomă de participare, respectiv
materialele de training şi un CD cu pozele şi înregistrările făcute la curs.

•

Trainingul va fi susŃinut în limba engleză.

Tarif - 100 Euro/participant
•

Tariful include participarea la 1 zi de training, respectiv materialele de training

•

Tariful include 2 coffee-break-uri.

•

Tariful nu include TVA.

•

OrganizaŃiile care înscriu mai mulŃi participanŃi beneficiază de un discount
de 5% din tarif pentru cel de-al doilea participant şi 10% din tarif pentru cel
de-al treilea participant înscris.
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PROFIL DE TRAINER
MIHAELA ROTAR
 HR Manager & trainer în cadrul Ascent Group

Studii şi cursuri absolvite
 Absolvent al FacultăŃii de Litere, secŃia Engleza - Franceza
 LicenŃă de evaluare a rolurilor în echipă - metoda Belbin: Londra, 2006
 Consultant acreditat pe metoda de evaluare de personal Identity Compass:
Bucureşti, martie 2007
 Formator acreditat de Ministerul Muncii şi Ministerul EducaŃiei NaŃionale din
2007
 Manager de proiect acreditat de Ministerul Muncii şi Ministerul EducaŃiei
NaŃionale din 2008
 Participare la numeroase cursuri de Comunicare, Tehnici de recrutare,
Motivare, şi Team-building
 Formator acreditat de MECEPUS, Mediterranean Centre for Public Speaking,
2009

ExperienŃă profesională
 3 ani de experienŃă în învăŃământul pre-universitar
 2 ani de experienŃă ca şi consultant resurse umane în cadrul Ascent Group,
perioada în care a fost implicată în numeroase proiecte de executive search,
restructurări de întreprinderi, negocieri colective în special pentru companii
multinaŃionale
 2 ani de experienŃă ca şi trainer în cadrul Ascent Group
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DESPRE NOI
Ascent Group este un grup de consultanŃă care s-a născut pentru a răspunde unei
necesităŃi de servicii de consultanŃă de înaltă calitate în Europa de Est, pentru investitorii
străini.
Ascent Group, prin intermediul firmelor din grup, oferă servicii de consultanŃă
profesională în domeniul financiar, fiscal, juridic, dezvoltării afacerilor, resurselor umane,
trainigului, comunicării.
Grupul nostru se bazează pe consultanŃi de înalt nivel, cu experienŃă internaŃională,
oferind servicii de calitate, şi personalizate în funcŃie de nevoile fiecărui client.
Ca şi companie de training, Ascent Group are o experienŃă vastă în traininguri in-house şi
open în toate Ńările în care compania are birouri; România (Bucureşti şi Arad), Republica
Moldova, Bulgaria, Serbia, Cipru.
ClienŃii Ascent Group provin din mediul financiar-bancar, industrial producŃie, vânzări,
distribuŃie, media, market research.
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