Numărător de Ă-uri
Toastmasters Cluj

Când sunt Numărător de Ă-uri
Misiunea ta din rolul de Numărător de Ă-uri este să încurajezi vorbirea fluentă. Pentru aceasta vei
observa şi vei nota în “Fișa Numărătorului de Ă-uri” cuvintele şi sunetele deranjante.
Mai jos sunt câteva exemple de interjecții, sunete, cuvinte si expresii deranjante:
1. Interjecții: “si”, “ei bine”, “dar”, “așa”, “știi";
2. Sunete: "ah”, “îhm”, “ăă”, “mmmm”;
3. Cuvinte sau expresii repetitive si diverse ticuri verbale: "deci..., deci...", “ok..., ok...”, “bun..., bun...”, “știți...,
știți...” sau “deci..., deci...”;
4. Sunete pentru umplerea pauzelor, cum ar fi plescăieli.
5. Alungirea cuvintelor;
6. Pauze nepotrivite;
Înainte de întâlnire
 Pregătește o descriere scurtă şi clară a acestui rol. Pregătirea descrierii rolului înainte de ședință te ajută să fii
coerent în prezentarea rolului.
La sosirea la întâlnire
 Solicită “Fișa Numărătorului de Ă-uri” de la Evaluator General sau de la Sergentul la Arme
În timpul întâlnirii
 Explică pe scurt rolul de Numărător de Ă-uri atunci când vei fi invitat de către Evaluatorul General să faci acest
lucru.
 Ascultă cu atenție fiecare vorbitor și notează toate cuvintele și sunetele deranjante.
 Ține cont că unele pauze sunt adecvate pentru a crea un efect dramatic în discurs, în timp ce altele sunt
nepotrivite (când vorbitorul nu-și găsește cuvintele).
 Prezintă-ți raportul în timpul secțiunii de evaluare dând exemple concrete de cuvinte şi sunete deranjante
folosite de vorbitor.
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Interjecții (deci, așa, ok, știi tu, bun)
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