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STARt
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CÂTEVA CUVINTE 
ÎNAINTE SĂ ÎNCEPI …

VORBITUL ÎN PUBLIC este o ABILITATE. 
Nu te naști cu ea, dar ți-o poți dezvolta. Unele 
persoane învață mai ușor, altele mai greu.

”
“



La fel cum înveți să conduci o mașină, să dansezi tango, să gătești, să vorbești 
o limbă străină, tot așa poți învăța să vorbești în public.

Dacă poți vorbi o oră cu mama la telefon sau dacă te poți certa toată noaptea cu 
iubitul, înseamnă că știi aproape tot ce îți trebuie ca să comunici. Știi cum să �i 
dramatic, cum să atragi atenția și, cel mai important, cum să-ți convertești 
gândurile în cuvinte și în acțiuni. Tot ce e nevoie să faci este să adaptezi 
aceste acțiuni unui mediu nou.

CÂTEVA CUVINTE 
ÎNAINTE SĂ ÎNCEPI …

STARt in Public Speaking



Atunci când înveți o abilitate nouă, ai nevoie de câteva unelte 
importante:
     informații: tehnica din spatele abilității (pe care le găsești în cărți, 
videoclipuri, cursuri) – e nevoie să înveți cum se face

     modele de urmat: persoane care fac foarte bine ceea ce tu îți 
dorești să faci – e nevoie să vezi cum se face

     practică: aplicarea cunoștințelor pe care le-ai obținut din primele 2 
surse – e nevoie să fac



Intenția mea cu acest material este să îți ofer cele mai bune surse de 
informații și cei mai buni mentori la care am avut eu acces și la care am 
apelat. Toate recomandările pe care ți le fac, vin din propria experiență. 
În plus, la �nal, îți recomand și un context unde poți practici în siguranță.

2 lucruri ne in�uențează mai mult decât orice altceva în viață: 

   cărțile pe care le citim și 

   oamenii pe care îi întâlnim.  

Îmi doresc ca acest material să �e o sursă de in�uență pozitivă în viața ta!
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https://goo.gl/TPV2kL

https://goo.gl/tYgVbm

https://goo.gl/rTi8GF

https://goo.gl/nKizWm

https://goo.gl/9ThT3Z

https://goo.gl/QH5gkV

https://goo.gl/wopZUh

https://goo.gl/MgS1bM

https://goo.gl/MCZidu

https://goo.gl/g2ya5c

Sunt cele mai bune cărți de public speaking pe care le-am lecturat și ale căror 
sfaturi le-am aplicat în prezentările mele.

10 CĂRȚI DE CITIT

TED TALKS
de Chris Anderson
(Ed. Publica, 2016)

CONFESIUNILE 
UNUI VORBITOR 
PUBLIC 
de Scott Berkun
(Ed. Publica, 2012)

ARTA DE A VORBI 
ÎN PUBLIC 
de Stephen Lucas
(Ed. Polirom, 2014) 

SECRETUL 
PREZENTĂRILOR 
DE SUCCES
de Paul du Toit
(Ed. Curtea Veche, 2012) 

CUM SĂ VORBIM 
ÎN PUBLIC 
de Dale Carnegie
(Ed. Curtea Veche, 2008) 

PRESENTATION 
ZEN
de Garr Reynolds
(Ed. Publica, 2011) 

PLUSPLUS: 
PATTERNS 
FOR BETTER 
COMMUNICATION
de Florian Mueck
(2013) 

SLIDE:OLOGY 
de Nancy Duarte
(Ed. O’Reilly, 2008) 

IDEI CU IMPACT 
GARANTAT
de SChip Heath 
și Dan Heath
(Ed. Curtea Veche, 2008) 

THE PRESENTATION 
SECRETS OF 
STEVE JOBS
de Carmine Gallo
(Ed. McGraw Hill Education, 
2009) 
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https://goo.gl/Snonjb

https://goo.gl/qCzyYi

https://goo.gl/venYY9

https://goo.gl/Lbc765

https://goo.gl/wrpLae

https://goo.gl/CTio9q

https://goo.gl/Zvbm56

https://goo.gl/F6YWsf

https://goo.gl/Q69X9v

https://goo.gl/sYRsz1

Sunt mulți speakeri de top în străinătate, dar ei m-au inspirat prin carisma lor, 
autenticitatea lor și tehnica lor de prezentare.

10 SPEAKERI STRĂINI 
DE URMĂRIT

ANDY HARRINGTON
www.andyharrington.com
Canal Youtube

TONY ROBBINS 
www.tonyrobbins.com
Canal Youtube

BRENDON BURCHARD
www.brendon.com
Canal Youtube

NICK VUJICIC 
www.lifewithoutlimbs.org
Canal Youtube

JOHN MAXWELL 
www.johnmaxwell.com
Canal Youtube

CRAIG VALENTINE 
www.craigvalentine.com 
Canal Youtube

WAYNE DYER 
www.drwaynedyer.com
Canal Youtube

SIMON SINEK 
www.startwithwhy.com
Canal Youtube

ROBIN SHARMA
www.robinsharma.com
Canal Youtube

DANANJAYA 
HETTIARACHCHI
www.iseesomethinginyou.com
Canal Youtube
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https://www.youtube.com/us-
er/AndySzekelyChannel

https://www.youtube.com/us-
er/PhDMihaelaStroe

https://www.you-tube.com/user/liviutrt

https://www.you-tube.com/channel/U-CyM6IYA6HmFSPs-BUa5WwRkA

https://www.you-tube.com/user/filmmak-ingromania

https://www.you-tube.com/user/biri-scalinhttps://goo.gl/bWvxuX

https://goo.gl/qESdom

https://goo.gl/MrkKDs https://goo.gl/82QZ1A

https://goo.gl/dtK94w https://goo.gl/d1JKG7

Și în România există speakeri foarte buni. Unii dintre ei îmi sunt clienți, alții îmi 
sunt prieteni, iar pe alții îi urmăresc cu drag când sunt în public. Dacă vor veni 
la tine în oraș, te încurajez să mergi să îi asculți!

10 SPEAKERI ROMÂNI 
DE URMĂRIT

LORAND SOARES-SZASZ
www.lorand.biz
Canal Youtube

EUSEBIU BURCAȘ
www.burcash.ro
Canal Youtube

BOGDAN COMĂNESCU
www.accelera.ro
Canal Youtube

MIHAELA STROE
www.mihaelastroe.ro
Canal Youtube

LIVIU PĂSAT
www.liviupasat.ro
Canal Youtube

CĂLIN BIRIȘ
www.calinbiris.ro
Canal Youtube

ZOLTAN VERES

Canal Youtube

ANDY SZEKELY
www.andyszekely.ro
Canal Youtube

URANIA CREMENE
www.uraniacremene.ro
Canal Youtube

TEDY NECULA
www.tedynecula.com
Canal Youtube

https://www.refleqt.ro/
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https://www.youtube.com/user/lorandszasz
https://www.youtube.com/channel/UC9B4m2YH67UM5Qk-qraFXWw
https://www.youtube.com/user/EBurcash
https://www.youtube.com/user/bogdancomanescu1


https://goo.gl/JCKH1X

https://goo.gl/ULGxaE

https://goo.gl/BasPwe

https://goo.gl/cZJyAi

https://goo.gl/J3EAUq

https://goo.gl/JFA9s2

https://goo.gl/vVcUaZ

https://goo.gl/vDdA2y

https://goo.gl/Ra8bYv

https://goo.gl/HgFpYP

Am pregătit o listă cu 10 dintre cele mai bune prezentări pe care le-am văzut și 
pe care le-am analizat tehnic. Îți recomand să le vizionezi pe rând și să îți 
notezi ce anume ți-a plăcut la ele și ce ți-ai dori să faci și tu.

10 DISCURSURI
DE STUDIAT

MATTHEW 
MCCONAUGHEY
Oscar for best actor

TONY ROBBINS
Why we do what we do

CAITLYN JENNER
Arthur Ashe Courage Award

STEVE JOBS
Commencement Address

JULIAN TREASURE
How to speak so that 
people want to listen

DANANJAYA 
HETTIARACHCHI

WILLIAM H. 
MCRAVEN
Commencement 
Address

WILL STEPHEN
How to sound smart 
in your TEDx Talk

SIR KEN 
ROBINSON
Do schools 
kill creativity?

OVIDIU OLTEAN
Zoom Out
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https://goo.gl/9WZH6c

https://goo.gl/EsoUZR

https://goo.gl/2sD9nx

https://goo.gl/gGjMx7

https://goo.gl/F2cHWg

https://goo.gl/MwBp3q

https://goo.gl/8zUNfB

https://goo.gl/Wk3tGo

https://goo.gl/696vwC

Această listă nu era programată să apară inițial în ebook. Mi-am dat, totuși, 
seama că �lmele reușesc să transmită în mod subtil lecții profunde pe care le 
acceptăm mai ușor. Acest lucru se întâmplă pentru că noi, cei care le vizionăm, 
suntem cei care descoperim lecția, nu ne-o vâră cineva pe gât. Vizionare 
plăcută!

10 FILME DE VIZIONAT

THE KING’S SPEECH
(2010)

PUBLIC SPEAKING
(2010)

COMEDIAN
(2002)

SPEAK
(2011)

ROCKET SCIENCE
(2007)

LARRY CROWNE
(2011)

THE GREAT 
DEBATERS
(2007)

THE GREAT 
DICTATOR
(1940)

RESOLVED
(2007)

DEAD POETS 
SOCIETY
(1989)
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http://www.imdb.com/title/tt1504320/


Sunt mulți speakeri de top în străinătate, dar ei m-au inspirat prin carisma lor, 
autenticitatea lor și tehnica lor de prezentare.

CURS VIDEO ONLINE 
DE PUBLIC SPEAKING

Învață să comunici:

   CLAR

   CAPTIVANT

   CONVINGATOR

A�ă mai multe pe: www.ovidiuoltean.ro/Pregatit-pentru-discurs

  52 de lecții video

  8 interviuri cu experți

  8 studii de caz

  Garanție 100%
  Acces pe viață
  CD cu povești 

”
“
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CURS PRACTIC INTENSIV
DE PUBLIC SPEAKING

A�ă mai multe pe: www.lifespeaking.ro/atelier

3 zile la munte

>10 discursuri susținute

30 de ore de training

Coaching personalizat
Cazarea și masa asigurate
Garanție 100%

”
Îți crești ÎNCREDEREA în tine

Îți gestionezi e�cient EMOȚIILE

Îți dezvolți CREATIVITATEA

Înveți să îți ORGANIZEZI ideile

“
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https://www.facebook.com/OvidiuOlteanSpeaker

https://lifespeaking.ro/
https://5ms.ro/
https://www.foculvocatiei.ro/

https://ovidiuoltean.ro/

OVIDIU OLTEAN
Professional Public Speaker
Public Speaking Trainer & Coach

       +40.745.483.896 
       ovi@ovidiuoltean.ro
       ovi.oltean
       fb.com/OvidiuOlteanSpeaker
       ovidiuoltean.ro

Proiecte: 
www.LifeSpeaking.ro
www.5MS.ro
www.FoculVocatiei.ro 


