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CONTROLEZI VOCEA, DISCURSUL, EMOȚIILE 



 
 

1
 

CURSURI DE DICȚIE 
TE AȘTEPT LA DIALOG BAR DACA EŞTI 

INTERESAT SĂ CUNOȘTI DICŢIA ŞI 

COMUNICARA VERBALĂ,NON-

 VERBALĂ SAU EMPATICĂ

 

CURS DICȚIE ADULȚI 

Cursul de Dicţie şi Comunicare Adulți se adresează celor care înţeleg că 

abilitatea de a vorbi este una dintre cele mai importante capacităţi care 

trebuie dezvoltate. 

Aceasta îţi poate determina succesul în carieră, capacitatea de a dezvolta 

o afacere sau chiar relaţiile cu prietenii și familia. 

Vei deveni o personalitate convingătoare, în funcţie de interesul și aria ta 

profesională. 

Aici vei învăţa arta vorbelor bine spuse, prin: 

 însuşirea rostirii corecte a sunetelor dintr-un cuvânt 

  găsirea ritmului, intonaţiei, modulaţiilor vocii 

  găsirea volumului şi frazării potrivite 

  transmiterea emotiei potrivite prin voce 

 

Știu cum să te fac să ieşi din zona ta de confort şi să-ţi depăşeşti propriile 

limitele 

 

Durata cursului: 12 săptămani 

Durata unei sesiuni: 1h 

Orele au loc luni și miercuri 

Grupul este compus din maxim 5 adulţi !!! 
 

 

Dana Ciobanu 

actriţă, jurnalistă, fondator 

şi trainer de dicţie 

DialogBAR 

Experiența mea în calitate 

de actriță de teatru, film și 

moderator de televiziune 

m-a ajutat să înțeleg că 

VOCEA este cea care 

ascunde energie, emoție, 

viziune şi profunzime. 

Valoarea vine din felul 

CUM spui, nu neapărat 

CE spui.  

 

 

 

Email: 
danaciobanu2@gmail.com  
 
Telefon: 069-848-404  
 
Adresă: Chişinău,str.Sciusev 67 

https://dialogbar.neoadvanced.com/schedule/lesson-1/
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CURS DICȚIE INDIVIDUAL 

Cursul de Dicție şi Comunicare Individual este structurat astfel încât tu și 

vorbirea ta să fiţi în centrul atenției. 

Toate cursurile sunt personalizate și adaptate conform necesităților tale în 

vorbire. 

Cursul de Dicție Individual este pentru tine dacă: 

 ai necesități specifice care au nevoie de rezolvare particulară 

  îți dorești atenție deplină și timp doar pentru tine 

  înveți mai ușor individual decât în grup 

  îți dorești flexibilitate în desfășurarea ședintelor de curs. 

 

Durata unei sesiuni: 1h 

Pachetul minim de sesiuni este de 10 ore. 
 

CURS DICȚIE COPII 

Laboratorul de dicție și comunicare este dedicat copiilor de la 10 ani și 

adolescenților care își doresc să atingă superlativul în vorbire, prin 

dicție,creativitate și încredere în forțele proprii ! 

Laboratorul de dicție și comunicare organizat de DialogBAR propune un 

program de dezvoltare personală pentru copii, prin tehnici de rostire 

creativ-expresive, exerciții de dicție, pronunție și interpretare. 

Jocurile de improvizaţie la care vor lua parte vor fi menite să le dezvolte 

memoria, atenţia şi viteza de reacţie. 

Cursul este dedicat copiilor de la 10 ani și adolescenților care își doresc să 

atingă superlativul în vorbire și să îmbunătățească: 

 dezinvoltarea şi claritatea verbal 

 dicţia  creativitatea şi spontaneitatea 

 gestionarea eficientă a emoţiilor 

  încrederea în forţele proprii 

 

Durata cursului: 12 săptămani 

Durata unei sesiuni: 1h 

Dana Ciobanu 

actriţă, jurnalistă, fondator 

şi trainer de dicţie 

DialogBAR 

Experiența mea în calitate 

de actriță de teatru, film și 

moderator de televiziune 

m-a ajutat să înțeleg că 

VOCEA este cea care 

ascunde energie, emoție, 

viziune şi profunzime. 

Valoarea vine din felul 

CUM spui, nu neapărat 

CE spui.  

 

 

 

Email: 
danaciobanu2@gmail.com  
 
Telefon: 069-848-404  
 
Adresă Email: 
danaciobanu2@gmail.com  
 
Telefon: 069-848-404  
 
Adresă: Chişinău,str.Sciusev 

67: Chişinău,str.Sciusev 67 

https://dialogbar.neoadvanced.com/schedule/lession-2-9/
https://dialogbar.neoadvanced.com/schedule/lession-2-12/
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Orele au loc luni și miercuri 

Grupul este compus din maxim 5 copii !!! 

 

 

CURS JURNALIŞTI RADIO / TV 

Acest curs este adaptat pentru jurnaliştii începători/ profesionişti care 

întâmpină dificultăţi de vorbire,dicţie pe parcursul procesului de lucru. 

 

Durata cursului: 8 săptămani 

Durata unei sesiuni: 1h 

Grupul este compus din maxim 5 adulţi !!! 

 

 
 

Dana Ciobanu 

actriţă, jurnalistă, fondator 

şi trainer de dicţie 

DialogBAR 

Experiența mea în calitate 

de actriță de teatru, film și 

moderator de televiziune 

m-a ajutat să înțeleg că 

VOCEA este cea care 

ascunde energie, emoție, 

viziune şi profunzime. 

Valoarea vine din felul 

CUM spui, nu neapărat 

CE spui.  

 

 

 

Email: 
danaciobanu2@gmail.com  
 
Telefon: 069-848-404  
 
Adresă: Chişinău,str.Sciusev 67 

https://dialogbar.neoadvanced.com/schedule/event-registration-breakfast/

