
Construcția discursului public: de la teorie la practică 

 

Motto: Și-acum, ce spun?! 

 

Acest curs interactiv se adresează tuturor celor care, prin natura profesiei, sunt nevoiți 

să vorbească în public. Altfel spus, să comunice un mesaj pozitiv sau vești mai puțin plăcute, o 

strategie, un plan, iar oamenii cărora li se adresează să ducă mai departe informația, să 

implementeze strategia, s-o sporească și să fie bucuroși că fac parte din acel proiect. Adică să 

spună o poveste – în sensul cel mai nobil al cuvântului – cu început, mijloc, sfârșit și cu intenția 

de a produce un răspuns constructiv.  

Aproape orice poate fi învățat. Principii, legi, chiar și trucurile dintr-o meserie. Apoi uitat sau 

negat, pentru a pune altceva în loc. E bine că e așa, cu o condiție: ca să încalci regula, e necesar 

mai întâi s-o cunoști. 

Astăzi, extra-artisticul împrumută tot mai mult din teatru de dragul spectaculosului sau vizând 

manipularea. Există tendința de a transforma în show orice știre banală, o vânzare de produs, 

comunicarea unui buget sau anunțurile dintr-o ședință publică. Și-atunci, dacă „lumea e o 

scenă...”, învață-i principiile de funcționare. Ca să știi când, unde, cum și de ce să le folosești în 

avantajul oamenilor. 

 

Modulul I 

1. Cine ce spune când, unde și de ce? 

2. Tipuri de adresabilitate. Cui vorbesc? Între dialog și monolog. Orizontul de așteptare al 

publicului, al meu, al discursului 

3. Structura unui discurs. De la retorică la piesa de teatru 

4. Efectul scontat (pentru ce? Care sunt scopul, planul și etapele acestuia?) De la intenție la 

feed-back. Accidentul, elementul neprevăzut și improvizația 

5. Cum vorbesc în funcție de natura discursului, de public și de scopul vizat 



Modulul al II-lea 

1. Povestea din spatele discursului și regulile de construcție ale acesteia 

2. Tipuri de povești, tipuri de discurs 

3. Emoție, suspense, respiro – principii de producere, funcționare și efectele acestora 

4. Surpriză, hazard, coincidență, paradox și importanța lor în transmiterea mesajului 

5. Nevoia de erou și fațetele acestuia azi. Personajul negativ și antieroul 
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Cursul este structurat pe două module a câte 5 întâlniri fiecare.  

Datorită naturii sale interactive, de lucru unu la unu, locurile sunt limitate.  

Fiecare întâlnire durează 3 ore sau mai mult, iar studiile de caz (analiză și construcție de discurs) 

se vor stabili de comun acord cu participanții, în funcție de interesul acestora. 

Cursul se adresează unor participanți de peste 20 de ani 

Prețul fiecărui modul: 1000 de lei 

 


