
KAJ PRI NASTOPU
PRIČAKUJEMO

OD DIREKTORJAANDREJA JERNEJČIČ
managerka in piarovka

Vprašanje direktorice, kije bila po-

vabljena kot sogovornica na oddajo
Odmevi, je bilo, kaj se pričakuje od

direktorjev pri nastopu? Direktorji
namreč pogosto mislijo, da že to,

da znajo nekaj povedati o temi, za-

dostuje. Ob tem se ne zavedajo, da
v svojem nastopu preko neverbalne

komunikacije pogosto kažejo nep-

ripravljenost, tremo ali pomanjka-
nje samozavesti. Zaradi tega lahko
včasih delujejo ošabno, odbijajoče
ali celo vzvišeno, ne da bi tako ho-
teli.

Če gostujete v informativnih od-

dajah na katerikoli televiziji, je po-

membno, da si pred nastopom vza-

mete nekaj minut in se pripravite.
Enako velja tudi za vse druge oblike

nastopov. To pomeni, da se pozani-
mate o temi pogovora in veste, kaj
boste v 2 ali 3 minutah strnjeno po-

vedali.

Ključna je seveda vsebina, ki mora

biti dobro pripravljena, strukturira-

na, kratka in jasna. Če prej povadi-
te, boste vedeli, katera sporočila bi
radi delili z gledalci in nastop bo
veliko boljši. To seveda ne pomeni,
da se na pamet naučite, kaj boste

povedali. Pomembno je le, da veste,

katera so glavna sporočila, kijih že-

lite prenesti naprej. Tako bodo vaši

odgovori bogatejši, bolj strnjeni in
učinkoviti. S tem bo na eni strani

novinar z vami dobil zanimivega
sogovornika, gledalci pa več infor-

macij. Vaja pred večjim nastopom
se nedvomno splača.

Vsebino izražamo tudi skozi ne-

verbalno komunikacijo. Če smo

vsebinsko dobro pripravljeni, bo
to sporočalo tudi naše telo. Zato sta

zelo pomembnia tudi postavitev in

drža. Bistveno je, da stojimo ali se-

dimo pokončno, samozavestno in z

odprtimi rokami. Predvsem je po-

membno, da roke tudi uporablja-
mo. Premikamo jih, kot to običajno
počnemo v pogovoru, ne igramo
in smo takšni, kot smo. Izjemnega
pomenaje tudi očesni stik, da sogo-

vornika, na televiziji je to običajno
novinar ali voditelj, gledamo v oči.

Pri meni se je kot najbolj učinkovit
način priprave izkazal ta, da imam

dopoldne s klientom vajo od pol do
ene ure, nato počakamo, da se snov

»usede« v možgane, in vajo pono-

vimo pozno popoldne, tik pred
nastopom.

Vsi, ki so pred nastopom vadijo, so

imeli nadpovprečno dober, učinko-
vit, samozavesten nastop in so kot

takega ocenili tudi sami. To je dej-
stvo. Ves trud je poplačan, ko se po

nastopu dobro počutite in ste uspeli
sporočiti vaša sporočila na zanimiv
način.

»Ker se dnevno ne pojavljam v medijih, je zame nastop dodaten

stres. Za Odmeve sva z Andrejo dopoldne najprej eno uro vadili vse-
bino in osnove nastopa, ki sem jih poznala že od prej, saj sem na sre-
čo že imela trening pri njej. Ponovno sva se dobili v popoldanskem
času, da sem osvojila temo ter imela čas, da sem jo v miru nekajkrat
prebrala in izluščila, katera sporočila želim prenesti naprej. Zato,
ker sem si vzela dobro uro za pripravo, torej precej več, kot navadno,
ko bi si za to vzela le nekaj minut, sem bila po nastopu izredno dobre
volje. Ne samo, da sem bila zadovoljna, povedala sem tudi vsebinsko
smiselna sporočila.«

»Novinarji navadno na hitro pokličejo, da potrebujejo govornika.

Zame to pomeni, da se moram usesti v avto in se iz Lendave od-

peljati v Ljubljano. To mi vzame vsaj 2 uri, pred tempa se moram
tudi urediti, kar vzame še dodaten čas. Vsekakor pa je veliko lažje in

učinkovitejše nastopati, če veš, katera je tema in se prej nanjo prip-
raviš. Ko sva z Andrejo vadili pred prejšnjim nastopom, je bil moj

4-minutni nastop kratek, učinkovit, prenesla sem želena sporočila.
Po nastopu sem se zaradi naštetega počutila zelo prijetno.«
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