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1. Viešas kalbėjimas 

Didžiausios baimės: 



Kaip įveikti šią baimę 

 Suvokite savo baimę; 

 Veikite su pasitikėjimu; 

 Išliekite nervinę energiją. 



Kaip peržengti baimę 

 Praktika, praktika, 

praktika; 

 Treniruokitės namie; 

 Prašykite kolegų, kad 

pabūtų “bandomaisiais 

triušiais”. 



Išmok klausyti ir tu išgausi naudos net iš tų, kurie 

kalba blogai.    Plutarchas 

 

 Kartodami kitiems, kaip teisingai elgtis, 

kalbėti, patys geriau prisimename šias 

taisykles. 

 Stebėkime kiekvieną pasirodymą ne pasyviai, 

bet kaip profesionalūs ekspertai! 

 Galutinis rezultatas – sugebėsime iš šalies 

patys save vertinti objektyviai!!! 
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Rekomendacijos 

 Įsivaizduokite savo sėkmę; 

 Naudokite gilaus kvėpavimo technikas; 

 Susikaupkite į žinutę, kurią norite 

perduoti, o ne į baimę kalbėti; 

 Mintyse palaikykite save, motyvuokite. 



Apie klausytojus: 

 Žmonės galvoja greičiau negu klausosi; 

 Dėmesį išlaiko labai trumpai; 

 Per greitai daro išvadas; 

 Lengvai nukrypsta jų dėmesys. 



Rekomendacijos: 

 Nenukrypkite nuo temos; 

 Padalinkite kalbėjimą į segmentus; 

 Prisitaikykite prie situacijos; 

 Bandykite žaisti su balso tonu. 



Rizikos procedūrų 

 pristatymas  padės  

minimizuoti projektų  

rizikas  

Apibrėžkite pagrindinę mintį 

   Parašykite vieną 

sakinį, 

apibendrinantį Jūsų 

pristatymą. 



Nesinaudokite kitų žmonių kalba! 



Įvado funkcijos 

 Atkreipti dėmesį; 

 Pristatyti temą; 

 Motyvuoti klausytoją; 

 Sukurti pasitikėjimą. 



Įžanga: kaip pradėti kalbą 

 įžanga turėtų būti trumpa, vienos – dviejų 
frazių; 

 nepradėkite savo kalbos nuo atsiprašinėjimų; 

 kalba turi atrodyti spontaniška, laisva, 
nesukaustyta; 

 neparodykite auditorijai, kad jūs ilgai ir 
nuosekliai ruošėtės šiai kalbai. 



Dar apie įžangą 

 Jūs užduodate toną bendrai atmosferai ir 
bendravimui; 

 žmonėms reikia kelių ar keliolikos minučių, kol jie 
“apšyla”;  

 geriau yra palaukti vėluojančių negu pradėti dar 
kartą, kai jie atvyks; 

 nepradėkite, kol nesutelkėte grupės dėmesio;  

 jeigu dar vyksta paskutinieji pokalbiai, palaukite, kol 
jie baigsis.   

 



Išvadų rūšys 

 Apibendrinkite; 

 Cituokite; 

 Pateikite asmenines rekomendacijas; 

 Provokuokite klausytoją;  

 Pasiūlykite ateities viziją; 

 Pateikite retorinį klausimą; 

 Papasakokite juokingą istoriją; 



Išvadų funkcijos 

 Apibendrinti pristatymą; 

 Pabrėžti pagrindinę mintį; 

 Skatinti reakcijas; 

 Pasiūlyti artimiausius žingsnius; 

 Užbaigti pristatymą. 

 



Informacijos pristatymo pabaiga 

 10% visos prezentacijos planuokime palikti 

pabaigai; 

 jei tikslas įtikinti – pakartokime esminius 
argumentus; 

 jei tikslas motyvuoti – baikime šūkiu; 

 paskutinės frazės atmintyje pasilieka ilgiausiai; 

 nebaikime savo kalbos tokiais žodžiais: “Na, štai 

ir viskas, ką norėjau jums pasakyti”;  

 klausytojų nereikia perspėti apie pabaigą – jie turi 

ją pajausti. 
16 



Efektyvaus pristatymo įrankiai 

 Naudokite akių kontaktą; 

 Naudokite efektyvią kalbą; 

 Naudokite kūno kalbą; 

 Būkit entuziastingi; 

 Sąveikaukite/bendraukite su grupe; 

 Naudokitės užrašais (kai reikia). 



Kūno kalbos elementai 

 Išvaizda; 

 Laikysena; 

 Veido išraiška; 

 Akių kontaktas; 

 Judesiai; 

 Gestai. 



Rengiantis pranešimui 

Pasibandykite: 

 Gestus; 

 Akių kontaktą; 

 Kalbėjimo garsumą; 

 Trukmę. 

 



Planuok, Pasirenk, Šlifuok, 

Praktikuokis, Pristatyk 

Kuo geriau esi susipažinęs 

su medžiaga, tuo mažiau 

bijosi ją pristatyti. 

 

Šypsokis ir elkis natūraliai. 

Neatsiprašinėk, nesakyk, 

kad jaudiniesi. Niekas 

nepastebės, jei neatkreipsi 

dėmesio. 


