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Misiunea noastră
Misiunea noastră este de a educa ﬁecare elev că public speaking se
învață, că timiditatea se învinge, că poți excela dând forță cuvântului
tău pentru a-ți exprima unicitatea și a aduce valoare în această lume,
încă de la vârste fragede.
Cine suntem
Demarată ca un proiect de pregătire a profesioniștilor din toate
domeniile în public speaking, Public Speaking School a instruit peste
1.200 de absolvenți din România, Germania și Statele Unite ale
Americii. În 2017 am lansat primul program de luptă cu timiditatea
copiilor prin public speaking din România: Speaking Hero, un program
bi-anual, care s-a bucurat de un mare succes. Ulterior, cursanții au optat
să facă parte din Speaking Hero Club și să participe la competițiile
organizate de școala noastră.
În prezent, am extins aria serviciilor noastre în toată țara, pentru
categoriile de vârstă școlară 6-18 ani și am atras alături de noi alți
profesioniști în domeniu. Ne continuăm tradiția și ne educăm elevii că,
prin forța cuvintelor lor, pot transforma o lume întreagă. Reușim să
raﬁnăm abilitățile de comunicare ale tinerilor de azi – liderii de mâine,
să le stimulăm plăcerea de a-și expune ideile în public și îi învățăm să
capteze atenția și să-și învingă, în același timp, timiditatea.
Descoperim, totodată, copiii talentați, care, sub îndrumarea noastră,
își pot specula atuurile către nivelul următor de competențe în
comunicare. Îi ajutăm în această călătorie cu profesionalism,
experiență în public speaking locală și internațională și atenție față de
nevoile individuale ale ﬁecărui copil sau adolescent.
Cursurile noastre urmează o programă adaptată grupei de vârstă și
nivelului de dezvoltare cognitiv și emoțional al copiilor. Aceasta este
compusă din jocuri, exerciții practice și de improvizație, menite să le
dezvolte imaginația, să-i ajute să-și descopere curajul de a ieși în față,
de a vorbi și de a-și exprima deschis ideile, pentru a comunica eﬁcient.
Totul are loc într-o atmosferă caldă, prietenoasă, unde elevii devin
creatori de conținut și învață să dea feedback celorlalți.
Toți profesorii școlii noastre au urmat un program intensiv de training
în public speaking dedicat copiilor, în cadrul Academiei Amalia
Sterescu.
Ne-am implicat în activități de voluntariat pentru introducerea public
speaking în școlile publice din România, am elaborat prima programă
de public speaking pentru gimnazii și licee și am pregătit voluntar peste
100 de profesori din școli publice și din cadrul organizației Aspire for
Teachers.
Cui ne adresăm
Public Speaking School este prima școală de pregătire și coaching în
public speaking și carieră, înﬁințată în România în anul 2013, de către
Amalia Sterescu. Prin programele de instruire și coaching în public
speaking răspundem nevoilor elevilor, diferențiat pe grupe de vârstă:
6-9 ani, 9-14 ani și 14–18 ani. Ne adresăm, în același timp,
managementului și profesorilor din școlile private din România, dornici
să implementeze programe de inițiere în public speaking pentru elevii
și profesorii lor.

Amalia
Sterescu
Fondator Public Speaking School
Amalia Sterescu este Leadership Consultant, Personal Branding Strategist, Public Speaking Coach, Autor, cu peste 22 de ani de experiență
profesională, activând atât în mediul corporate, cât și ca antreprenor.
În 2012, Amalia Sterescu și-a început călătoria antreprenorială înﬁințând Outsourcing Advisors, primul portal al comunității de outsourcing din
România. În efortul său de a educa liderii locali și tânăra generație, Amalia a fondat în 2013 Public Speaking School. În 2015 a lansat propria
misiune de a introduce public speaking ca studiu opțional în școlile publice din România. Drept rezultat al implicării sale ca voluntar, 100 de
profesori din școli au fost instruiți în public speaking, într-un efort de a sensibiliza comunitatea locală față de importanța comunicării în viața
elevilor, viitorii profesioniști. În anul 2018, Amalia pune bazele BrandingYOU, prima agenție de branding personal din Europa de Est, cu scopul de
a-i ghida pe profesioniști, de a-i antrena în evoluția lor, în business și nu numai.
Amalia investește constant în pregătirea sa ca speaker, urmând cursurile unora dintre cele mai mari nume din domeniu, precum John Evans, John
Thompson, Dr. Richard Bandler sau Paul McKenna în public speaking, persuasiune, aplicabilitate NLP în public speaking, limbaj non-verbal și alte
elemente importante în livrarea unui speech.
În egală măsură, Amalia Sterescu este un speaker activ pe scena evenimentelor locale și internaționale, autor al volumului ”Tango cu viața” (2015),
dar și contributor la publicații precum Forbes, Unica, Republica.ro, Wearehr.ro ș.a. Atât ca mamă a trei copii, cât și ca educator certiﬁcat NNEB - UK,
Amalia are o aﬁnitate deosebită pentru comunicarea cu cei mici și cu adolescenții, iar lucrul cu aceștia, progresele pe care le fac, programele pe
care le-a livrat în toți acești ani constituie o contribuție importantă la moștenirea sa profesională.

Adrian Leondraliu
Încrederea în sine apare ca rezultat al expunerii, așa cum fac eu acum. Simpla ta prezență în fața unor oameni, cărora le
împărtășești din viața ta, chiar este cheia spre încrederea în sine.
Vorbesc din experiență, nu din cărți și autori celebri. Am fost un copil timid, care știa lecția, dar căruia ii era teamă și
rușine să o prezinte în fața clasei. Acum, la 29 de ani, îmi plac mulțimile. Am exersat cu ele până mi-am învins această
teamă.
În ultimii10 ani mi-am concentrat atenția în domeniul educației în cadrul Centrului de Proiecte Educaționale și
Sportive București, unde se pune accent pe educația non-formală în rândul copiilor și adolescenților, interacționând
cu peste 10.000 de copii anual în cadrul acestor proiecte. Sunt licențiat în Științele Comunicării, am absolvit cursurile
de Public Speaking ale Amaliei Sterescu și un curs Train of Trainers la Institutul Român de Training.
Va felicit, dragi părinți! Vă admir și vă sunt recunoscător ca investiți în copiii voștri! Iar eu sunt bucuros că pot contribui
la încrederea în sine a copilului dumneavoastră. Din experiență, nu din cărți.

Mihály Tordai
Mihály este student în cadrul Academiei de Studii Economice București și are o experiență de 5 ani de dezbateri
academice și public speaking.
Mihály s-a remarcat atât pe scena națională, cât și pe cea internațională, câștigând 14 titluri consecutive de “Best
Speaker “, 9 competiții naționale și internaționale, a reprezentat România în cadrul Campionatului Mondial de Public
Speaking IPSC din Londra și a câștigat 3 concursuri de public speaking în țară. Experiența sa acoperă și sfera
pedagogică. Mihály este de 3 ani trainer oﬁcial al clubului “Saint George Debate Club“ și “Tandem Debate Club“, ﬁind
invitat în calitate de trainer la mai multe licee din țară.
Dacă-l întrebi, Mihály îți va spune că oratoria și public speakingul reprezintă diferența dintre un angajat model și un
lider model, adevărații lideri ﬁind cei ce învață să-i convingă, să-i apere și să-i conducă pe cei din jur. Vocea pe care
public speakingul ți-o dă a făcut un copil timid, de clasa a 8-a, dintr-un oraș mic de care aproape nimeni nu a auzit, să
înfrângă cei mai buni vorbitori din țări precum Canada, China, SUA sau Anglia.

Early Speakers
6 - 9 ani
De ce Early Speakers?
Uneori, vedem emoția copilului nostru expus în fața unui
grup sau fâstâceala lui pe scena unui eveniment și ne-am
dori să-l putem ajuta mai mult. Alteori, suntem uimiți de
ușurința cu care comunică sau de modul în care dă sensuri
noi, folosindu-se de cuvinte, și ne întrebăm ce am putea
face mai mult cu acest talent?
Curajul este cel mai important pentru copilul tău
deoarece îl poate ajuta să depășească orice obstacol, încă
de mic și va sădi în el credința că POATE.
Ce vor învăța copiii?
În cadrul Early Speakers, copiii vor învăța prin joc și
exerciții practice:
Cum să improvizeze un discurs după tehnici simple;
Cum să se prezinte pe sine;
Cum să își folosească limbajul corpului;
Cum să își gestioneze mai bine emoțiile, cum să lupte
cu timiditatea și anxietatea de a vorbi în fața celorlalți;
Cum să interacționeze cu alții într-un mod dezinvolt,
cu mult curaj și cum să spună o poveste cu efect;
Cum să îi asculte pe ceilalți și să își exprime acordul sau
dezacordul față de un subiect.
Cui se adresează?
Dacă îți propui să investești într-una din cele mai
importante competențe ale viitorului său, comunicarea,
atunci ești în locul potrivit. Am creat Early Speakers
pentru a ne lupta cu disconfortul copiilor anxioși, creând
zone de confort și siguranță, în care se pot exprima și pot
învăța, prin exerciții amuzante, să ﬁe public speakeri.
Totodată, am creat Early Speakers pentru a-i ghida cu
atenție și pe cei care comunică ușor și care își pot duce
abilitățile de comunicare verbale și non-verbale la alt
nivel.
Detalii

learn

Cursul este facilitat de către trainerii Public Speaking
School;
Cursul are loc la sediul Public Speaking School din
București, Str. Maior Laurențiu Claudian, nr. 51;
La ﬁnal, părinții vor primi feedback individual și vor
discuta pe marginea pașilor următori în dezvoltarea
elevului.

3 sesiuni/lună x 2h*

serii de
15 copii

500 lei
(+ TVA persoane juridice)

cere ofertă pentru grupuri la:
sales@amaliasterescu.ro

*În cursul săptămânii, ﬁe dimineața în intervalul 10:00 - 12:00, ﬁe după-masa în intervalul 16:00 - 18:00. Avem ﬂexibilitate în a ne adapta la programul copiilor (zile și interval orar), ne supunem
nevoilor majorității celor înscriși.

Speaking Hero
9-14 ani
Ce este Speaking Hero?
Speaking Hero este un concept unic în România, un
program practic și motivant de educație în public
speaking pentru copii, creat în 2017 din dorința de a-i
ajuta pe tineri să-și descopere curajul de a ieși în față, de a
vorbi și de a-și exprima deschis ideile, de a comunica
eﬁcient.
Ne propunem ca, prin public speaking, să punem
timiditatea la colț și să oferim copiilor mai multă
expunere prin exerciții practice și jocuri menite să îi ajute
să își depășească nesiguranța sau să-și exerseze la un alt
nivel talentul de bun comunicator.

La ﬁnalul cursului va avea loc conferința Speaking Hero, o
prezentare în plen, cu public, în cadrul căreia copiii vor
demonstra abilitățile dobândite prin participarea la curs.
Detalii
Cursul este facilitat de către trainerii Public Speaking
School;
Cursurile au loc la sediul Public Speaking School din
București, Str. Maior Laurențiu Claudian, nr. 51;
La ﬁnal, părinții vor primi feedback individual și vor
discuta pe marginea pașilor următori în dezvoltarea
elevului.

Ce vor învăța copiii?
Ce înseamnă să ﬁi un public speaker bun, exemple de
“așa da” și “așa nu”;
Ce se întâmplă când evităm să ieșim în față și să ne
exprimăm opinia;
Să se prezinte pe sine, cu pasiuni, calități, experiențe
acumulate;
Ce se întâmplă cu corpul nostru în momentul în care
ieșim în fața clasei sau în fața unui public și cum putem
gestiona emoțiile;
Cum să structurăm o prezentare sau un discurs și care
sunt cele mai simple metode de a face acest lucru;
Cum să facem o introducere care să capteze audiența
și cum să facem o încheiere de impact;
Cum să ne folosim de limbajul corpului și de mișcarea
scenică astfel încât să întreținem atenția auditoriului;
De ce gesturi sau posturi corporale să ne ferim;
De ce este important contactul vizual cu auditoriul
atunci când prezentăm și ce alte forme de interacțiune
cu cei ce ne ascultă există;
Cum spunem o poveste cu tâlc pentru un public divers;
Cum ne folosim de umor într-un discurs;
De ce mijloace tehnice ne putem folosi pentru a
însuﬂeți prezentarea;
Cum ne prezentăm în fața unei persoane sau în fața
unui grup pentru prima oară;
Cum dăm feedback colegilor care prezintă, despre
feedback pozitiv sau constructiv;
Exersarea memoriei, atenției și gândirii;
Diverse exerciții practice de public speaking și de
gestionare a timidității;
Inițiere în dezbateri publice.

3 sesiuni/lună
joi-vineri 17:45 - 20:30
sâmbătă 10:00 - 13:00

serii de
15 copii

future
650 lei
(+ TVA persoane juridice)

cere ofertă pentru grupuri la:
sales@amaliasterescu.ro

Curs intensiv de

Vorbire în public
8 - 14 ani
De ce un curs intensiv de vorbire în public?
Sunt prea mulți adulți care ezită să iasă în față și să
vorbească în fața unui public pentru că, undeva, în
copilărie, au avut o experiență neplăcută sau poate că nu
au fost expuși suﬁcient la astfel de situații.

după formarea unei grupe de minimum 12 copii;
Cursurile au loc pe parcursul unei zile, sâmbăta în
intervalul 9:00-16:30, cu un regim de pauze similar cu
cel școlar;
La sfârșitul zilei (15:00 – 16:00), copiii vor prezenta
ceea ce au învățat părinților sau însoțitorilor lor, întrun format de mini-conferință.

Prin ”Cursul intensiv de vorbire în public” ne propunem
să trimitem timiditatea la colț și să oferim copiilor din
toată țara o metodă simplă și utilă, prin care să se poată
exprima liber atât în activitățile școlare, cât și în alte
situații. Învingându-și temerile și înarmați cu tehnici de
vorbire în public, copiii de azi vor deveni profesioniștii de
succes de mâine, într-o epocă în care comunicarea
rămâne una din competențele cheie.
Ce vor învăța copiii?
Să se prezinte pe sine;
Ce înseamnă de fapt un public speaker;
Cum să își înfrunte propria timiditate sau spaimă de a
vorbi în public;
Cum să își structureze un discurs și cum să facă o
introducere de impact și o încheiere memorabilă;
Cum să se folosească de limbajul non-verbal sau umor
pentru a comunica cu încredere;
Cum să își exprime deschis ideile și să comunice
eﬁcient.
Cui se adresează?
Metoda de predare îmbină multe exerciții practice, jocuri,
simulări și feedback constant atât din partea trainerului,
cât și de la micii cursanți. Distracția și voia bună vor face ca
procesul de învățare să decurgă natural, iar disconfortul
inițial va ﬁ dat uitării.
Cursul se adresează școlarilor cu vârste cuprinse între 8 și
14 ani din orașele București, Iași, Cluj, Brașov, Sibiu,
Timișoara, Oradea și Ploiești. Pentru solicitări din alte
orașe trimiteți un email la: sales@amaliasterescu.ro.

speak

Detalii
Cursul este facilitat de către trainerii Public Speaking
School;
Cursul are loc la sediul Public Speaking School din
București, Str. Maior Laurențiu Claudian, nr. 51, iar
pentru cursurile organizate în țară, locația se va stabili

o zi: 9:00 - 16:30

serii de minim
12 copii

490 lei
(+ TVA persoane juridice)

cere ofertă pentru grupuri la:
sales@amaliasterescu.ro

Coaching individual în

Public Speaking
14-18 ani
Cui se adresează?
Elevilor care doresc pregătire suplimentară pentru
concursuri de public speaking sau debate;
Elevilor care vor să lucreze mai mult individual pentru
a-și învinge teama de a vorbi în public sau oricare alte
elemente ce țin de livrarea unui discurs;
Elevilor ce urmează să susțină interviuri pentru
internship;
Profesorilor care doresc să folosească elemente de
public speaking în metodele lor de predare și
interacțiune cu elevii.
Detalii
Facilitator: Amalia Sterescu;
Cursurile au loc la sediul Public Speaking School din
București, Str. Maior Laurențiu Claudian, nr. 51 sau
online prin aplicațiile Zoom sau Skype.

durata: 2h/sesiune

100 euro/sesiune
(+ TVA persoane juridice)

leader

Lideri din viitor
14 - 18 ani
De ce Lideri din viitor?
Ne propunem să obișnuim tinerii cu mediul de afaceri.
Astfel, am creat un laborator, prin care dorim să îi
învățăm cum să își gestioneze cariera, cum să conducă o
echipă, cum să coordoneze un proiect, cum să facă o
prezentare sau să țină un speech de impact și cum să
folosească limbajul de business. De asemenea, cursul îi
pregătește chiar și pentru primul interviu în mediul de
business.
Cursanții vor dobândi, prin studii de caz, exemple și
simulări, abilități necesare în mediul de business axate pe
leadership, business presentations, public speaking,
tehnici de interviu, personal branding în interiorul unei
organizații și networking strategic.
Programul se va axa pe exerciţii practice, jocuri de rol și
teme aplicate, iar perfecţionarea abilităţilor se va face
prin simulări adaptate vârstei participanților.
Cui se adresează?
Programul se adresează adolescenților cu vârste cuprinse
între 14 și 18 ani care își doresc să se familiarizeze cu
atmosfera, limbajul și tehnicile pe care adulții le folosesc
pentru a avea succes în business.
Detalii
Facilitator: Amalia Sterescu;
Cursul are loc la sediul Public Speaking School din
București, Str. Maior Laurențiu Claudian, nr. 51;
Programul se desfășoară pe durata a trei sesiuni
săptămânale consecutive a câte 4h ﬁecare.

3 sesiuni x 4h

serii de
12-17 copii

inspire

1000 lei
(+ TVA persoane juridice)

cere ofertă pentru grupuri la:
sales@amaliasterescu.ro

Speaking
Hero
Club
8-14 ani
De ce un club de public speaking?

online via aplicația Zoom;
Termenul de înscriere pentru seria ianuarie - iunie
2020 este 23 ianuarie 2020;
Durata este de 4 luni și cuprinde 8 întâlniri de lucru + 1
concurs la absolvire (15 ore de practică în public
speaking), pe baza unui calendar de întâlniri stabilit la
începutul programului. La cererea participanților,
prezența lor în club se poate prelungi la nivel anual.

De multe ori, după absolvirea programului Speaking
Hero, părinții erau interesați de o formulă care să le
permită copiilor să-și exerseze abilitățile de public
speaking recent dobândite.
Ce este Speaking Hero Club?
Speaking Hero Club este o arenă de public speaking
destinată copiilor între 8 și 14 ani, care au o dobândit
experiență în tehnicile de public speaking și care le
permite tuturor celor care au ﬁnalizat un program de
public speaking să își exerseze abilitățile dobândite, sub
îndrumarea Amaliei Sterescu și a trainerilor din cadrul
Public Speaking School.
Cine poate intra în club?
În club se pot înscrie absolvenții Public Speaking School
sau ai altor programe de public speaking, în baza unui test
de admitere compus dintr-un scurt discurs și validarea
acestuia de către unul dintre trainerii Public Speaking
School.
Ce cuprinde activitatea clubului?
Întâlnire lunară față în față, la sediul Public Speaking
School, cu scopul de a continua procesul de educație în
public speaking, de a exersa discursuri improvizate sau
tematice. Copiii vor primi feedback de la traineri, dar și
de la colegii de club. Durată 2 ore/sesiune;
Întâlnire lunară online*, via Zoom, unde împărtășim
noi informații și tehnici de public speaking, analizăm
discursuri celebre sau vizionăm și apoi comentăm
discursuri personale ale participanților la curs. Durată
1 oră/sesiune;
Concurs de public speaking la ﬁnalul celor 8 întâlniri,
unde copiii sunt liberi să se înscrie și să participe cu
maximum 3 invitați. Durată 3 ore;
Suport în prestațiile membrilor clubului în alte
concursuri școlare de public speaking.

network

Detalii
Cursurile sunt facilitate de către trainerii Public
Speaking School;
Cursurile au loc la sediul Public Speaking School din
București, Str. Maior Laurențiu Claudian, nr. 51 și

durată: 15h

700 lei/semestru
(+ TVA persoane juridice)

*Este necesar doar un laptop/desktop/tabletă și accesarea unui link ce vă va ﬁ comunicat individual.

Ofertă pentru

Școli private
Externalizare

Public Speaking School își dorește ca sistemul de învățământ din România să exceleze, iar copiii noștri să beneﬁcieze
de o educație care să-i ajute să devină adulții de succes de mâine. Astfel, în 2015, am demarat misiunea “Public
speaking în școli”, prin care am propus introducerea oratoriei ca materie în școlile de stat. În cadrul acestei misiuni,
am instruit în public speaking, ca voluntari, peste 100 de profesori din școlile publice, dar și câteva serii de copii din
școlile bucureștene. Demersurile noastre nu se opresc aici, însă, deoarece ne preocupă viitorul copiilor noștri într-o
lume în care comunicarea și inteligența emoțională sunt competențe cheie.

CURS OPȚIONAL DE PUBLIC SPEAKING ȘI DEBATE
Public Speaking School vă asigură un trainer specializat,
care poate coordona și susține cursul opțional de Public
Speaking din cadrul școlii dumneavoastră.
Etapele procesului sunt următoarele:
Se discută și se agreează programa de public speaking
sau debate, coordonată cu nevoile școlii;
Se stabilește intervalul calendaristic în care se vor
desfășura orele respective, ca opțional în orarul
elevilor;
Se va stabili frecvența, tariful/elev și sistemul de
comisionare;
Se va agrea campania de comunicare a cursului către
elevi și părinți, sesiuni de prezentare cu scop de
promovare sau demonstrative, pentru a atrage
numărul necesar de participanți/serie;
Se vor agrea formele de feedback și evaluare a
cursanților;
Se va stabili, dacă școala va dori, implementarea unei
competiții interne la ﬁnalul ﬁecărui program de
pregătire (6 luni);
Programa cursului de public speaking va face parte
integrantă din oferta noastră personalizată, va ﬁ
construită în funcție de categoriile de vârstă
interesate și va ﬁ agreată de către instituția de
învățământ privat;
Elevii vor avea dublu rol – vor ﬁ instruiți să ﬁe speakeri,
dar și să evalueze un speaker ca membri ai audienței și,
mai ales, cum să ofere feedback;
La cerere, trainerul va oferi feedback individual
participanților sau suport în pregătirea unor
competiții de public speaking sau debate.
Colaborarea poate ﬁ semestrială sau anuală și se poate
personaliza în funcție de strategia educațională a școlii.

cere ofertă pentru grupuri la:
sales@amaliasterescu.ro

Ofertă pentru

Școli private
In-house

TRAIN THE TEACHER
Într-o epocă în care public speaking devine un canal subtil
prin care putem să ne exprimăm unicitatea sau să vindem
subtil de la idei până la produse și servicii, nevoia de
instruire timpurie a elevilor în această arie crește
constant. Elevii nu mai sunt în competiție doar cu școlile
din orașul sau țara lor. Trăim într-o piață globalizată și
concurăm cu elevi dintr-o zonă geograﬁcă mult mai
amplă.
În situația în care instituțiile educaționale implicate în
educarea copiilor de la 6 la 12 ani își propun să
implementeze programe de public speaking cu resurse
proprii, Public Speaking School vă propune programul
Train the Teacher, prin care pregătim profesorii din școlile
private și alte cadre didactice interesate în dezvoltarea
propriului program de public speaking în cadrul școlii.
Detalii
Durata programului este de 2 zile, interval 9:00 - 18:00.
Ziua 1: sesiune Mastering Public Speaking, prin care
ﬁecare profesor participant va ﬁ instruit în public
speaking. Programa este adaptată adulților, pentru că
noi considerăm că un profesor nu poate preda public
speaking dacă el însuși nu este un bun speaker.
Ziua 2: sesiune ”How to teach public speaking for
students” – programă și metodologie adaptate grupei
de vârstă pentru care se intenționează predarea
acestui program;
La ﬁnalul cursului, profesorii vor ﬁ evaluați din punct de
vedere al tehnicilor și metodelor de public speaking
dobândite, li se va oferi feedback și vor primi diplome ce
vor atesta participarea la cursul Public Speaking School.
Facilitator: Amalia Sterescu;
Cursurile vor avea loc la sediul Public Speaking School din
București Str. Maior Laurențiu Claudian nr. 51.
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Delia Ficleanu (12 ani): ”În lumea în care trăim, este din ce în ce mai
multă nevoie de vorbitul în public, dar noi, copiii, ne izolăm tot mai mult
în jocurile noastre pe calculator și, atunci când trebuie să prezentăm ceva la
școală sau pe o scenă, ne blocăm. Eu, una, așa pățeam, dar acest curs m-a
ajutat enorm. Am câștigat premii pentru că am prezentat frumos, ceea ce,
înainte să fac cursul, nu aș ﬁ reușit. Acum, când doamna ne dă o temă de prezentat
în fața clasei, eu sunt prima care vrea să iasă. Amalia m-a ajutat mult și a făcut acest
curs un loc de relaxare distractiv, unde te duci cu drag să înveți lucruri noi și folositoare.”
Sabina Ionescu (11 ani)” Pe mine m-a ajutat programul de public speaking nu numai pentru a nu
mai avea emoții când vorbesc în public, dar și în viața mea de zi cu zi. De exemplu, pentru că sunt
elevă, mă ajută în pregătirea și prezentarea cu succes a proiectelor.”
Tudor Bahaciu (11 ani) ”Pe mine cursul de public speaking m-a ajutat să vorbesc mai bine în fața colegilor, să
nu mai am emoții când intru pe scenă și-mi susțin prezentarea, să gesticulez și să interacționez mai bine cu
publicul.”

