
izan, egin, esan... 

manumaranon.com 

manu@manumaranon.com 
 

IKASTAROA 

Jendaurrean eraginkortasunez hitz egitea 

Manu Marañonen esku 

Pertsonen erronka hadietako bat ahozko 

komunikazioa eta jendaurrean egin beharreko 

aurkezpenak dira. Gogatzea, informatzea, aurrez 

aurre jartzea, negoziatzea, entzutea, galdetzea, eta 

abar tokatzen zaigu. Balio handiko trebetasuna da, 

are gehiago krisi garaian. Ikastaro honetan ikasiko 

dugu edozeinek eraginkortasunez lor dezakeela bere 

esfortzua helburu egokietara bideratzen bada. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

IKASTAROAREN HELBURUAK 

- Mezua, egitura, hizkera, eszeneratzea, ikus-

entzunezkoen erabilera… sinplifikatzea eragina 

handitzeko. 

- Kaskarkeria identifikatu buelta emateko. 

- Argitasuna, erraztasuna eta laburtasuna. 

- Naturaltasuna “norberaren marka” erreferentzia 

gisa 

- Energia, ahots erregistroak, txinparta eta 

bizitasuna handiagotu. 

- Alderdi emozionala eta arrazionala 

nabarmentzea. 

- Modu konstruktibo eta positiboan 

komunikatzea. 

- Autoestimua eta konfiantza areagotzea. 

- Egoeraren menperatze eta ziurtasun itxura lortu 

eta eskaini. 

- Egoera zail edo korapilatsuak kudeatzeko 

estrategiak erabiltzea. 

- Publikoarekiko elkarrekintza erraztu. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

IKASTAROAREN EDUKIAK 

Ikasi egiten den trebezia. Zein da ikasteko 

prozesua? 

Urduritasun eta beldur eszenikoa. Ezertarako 

balio al dute? Nola kontrolatzen dira? 

Feedback positiboa. Autoestimua. Sinesmenen 

aldaketa. 

Plangintza-prestakuntzaren sekretu handia. 

Egokitzapena: gaia, helburua, entzuleak. Mezu 

nagusia: ekintza gehi onurak. 

Egitura. Koherentzia eta kohesioa: eskemak 

eratzea. Nola inprobisatzen da? 

Nola erakarri arreta, eta nola eutsi 

interesari? Adierazpena eraginkorra. Hasierak eta 

bukaerak. 

Hautaketaren mihisea zirkulua ixteko: jakin-

uste izan-sentitu-egin. 

Agerpena. Jarrera. Gorputz-mintzaira eta ahotsa: 

“Nola”ren garrantzia. Abiadura, etenaldiak, arnasa. 

Keinuak, eskuak eta begirada. Ahotsa zaindu eta 

hobetu. 

Mintzaldi limurtzailea. Bizitasuna. Arrazionala 

gehi emozionala. Arazoak ala konponbideak, 

aukerak, onurak, e.a.? Ekintza. 

Ideien defentsa. Kaudimena. Frogak. Probak 

argumentuen oinarri gisa. 

Ideien defentsa. Kaudimena. Frogak. Probak 

argumentuen oinarri gisa. 

Ikus-entzunezkoa eskematik eta 

dokumentutik ezberdindu. Diseinuaren 

oinarriak: gertutasuna, lerrokadura,  errepikapena 

eta kontrastea. Tipografia. Titulua. Taula-grafikoen, 

argazkien, diagramen erabilpena. Animazioak eta 

trantsizioak. Multimedia. Protagonista: ni. 

Publikoarean partaidetza. Galderak. Talde-

eztabaida. Debatea. 

Egoera delikatuen (gatazkak, etsaitasuna…) 

kudeaketa. Entzun-ulertu-esan. 

Metodologia: Norberaren lanbide edo ardurarekin lotutako praktika eta bideoz grabatuta.  5-6 praktika 

inguru. Feedbacka. Eduki teoriko indargarriak eta lagungarriak erabili. Denboraren aprobetxatze hobezina 

talde-formatu dinamiko, interaktibo eta parte-hartzailearekin. Ikastaroaren bukaeran ikasle bakoitzak praktika 

guztiak grabatuta eraman ahal izango ditu. 


