Table Topics Master
Programul de Toastmasters are o tradiţie,
ca fiecare membru să vorbească la şedinţă, iar
secţiunea de Table Topics asigură această tradiţie.
Table Topics oferă acelor membri care nu au un
anumit, rol şansa de a lua cuvantul în cadrul
şedinţei.
Table Topics Master prezideaza peste
sectiunea de Table Topics a şedinţei. Acesta
atribuie unui membru un subiect, iar membrul in
cauză prezintă un discurs improvizat de 1-2 minute
pe baza subiectului.
Table Topics Master pregăteşte şi prezintă
subiectele, care se doresc a fi cat mai originale.
Fiecarui vorbitor i se poate acorda un subiect
individual sau mai multe subiecte pot fi prezentate si
se trage la sorti.
Table Topics ajută membrii să obţină
deprinderea de a gandi şi vorbi "pe moment"/"pe
loc".
Inainte de şedinţă, Table Topics Master...
•
verifică dacă o anumită tema a fost aleasă pentru sendinţa prin intermediul
Toasmaster-ului. Daca da, pregăteşte subiecte legate de aceasta. In caz contrar, alege
subiectele, asigurandu-se ca nu sunt subiecte repetate din sesiunile anterioare.
•
alege subiecte astfel încât vorbitorul să-şi poată exprima opinia sau să dea
informaţii pe baza acestora, iar formularea subiectului trebuie sa permită ca acestea să fie imediat
înţeles. Intrebarea nu trebuie să fie prea lungă sau prea complicată.
Pe parcursul sendintei, Table Topics Master...
•
prezintă pe scurt scopul acestei secţiuni pentru oaspeţi sau membri noi, imediat
după ce a fost introdus.
•
declară tema secţiunii, dacă aceasta a fost aleasă. Incurajează vorbitorii să
folosească în raspunsurile acestora cuvantul zilei, dacă a fost ales.
•
explică procedurile de măsurare a timpului şi funţionarea semaforului pentru
aceasta sectiune: verde 1 minut, galben 1 minut si jumatate, rosu 2 minute, iar clopoţelul sună la
2 minute şi jumatate (timer-ul demonstrează această explicaţie).
•
declară prima intrebare a sectiunii pe scurt şi apoi alege un vorbitor. Aceasta
procedura are doua scopuri: in primul rand, atenţia tuturor este atrasă şi fiecare se gândeşte la un
eventual răspuns în cazul în care este ales, iar în al doilea rand urmăreşte elementul de
spontaneitate. Şi ordinea inversa, de a alege un vorbitor şi apoi de a-i prezenta un subiect este
posibilă.
•
alege vorbitorii aleatoriu şi evită a se urma ordinea în care sunt aşezaţi în sală.
Invitaţii pot fi aleşi să ia cuvantul.
•
reda controlul Toastmaster-ului.

