Курсове за живота

ПРАКТИЧЕСКИ СЪВЕТИ ЗА ОРАТОРИ
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СЪВЕТ №1
ГОВЕРЕТЕ ДИНАМИЧНО!
Нищо не приспива вашите слушатели така, както монотонните звуци. Динамичността на
речта се постига чрез поставянето на ударения и с малка промяна на гласа в началото и в
края на изреченията.

СЪВЕТ №2
ПРЕГОВАРЯЙТЕ НА ГЛАС!
Да четем безброй пъти своите записки към речта, не е най-добрата подготовка. Първо:
преговаряйки на глас включваме две сетива, което подобрява запаметяване на важното!
Освен това „тихият преговор“ никога не може да ни покаже реалното количество време
необходимо за нашата реч.

СЪВЕТ №3
БЪДЕТЕ МАКСИМАЛНО КОНКРЕТНИ!
Не казвайте просто “котка”, а “бяла персийска котка Мими, с дълга опашка.” Не казвайте
просто „некачествени зеленчуци“, а „миризливи домати със съмнителен цвят.“ Освен, че
този стил е атрактивен, с него въздействате силно върху въображението на своите
слушатели и повишавате тяхната способност да ви разберат.

СЪВЕТ №4
ЦИТИРАЙТЕ ИЗВЕСТНИ ЛИЧНОСТИ!
Цитирайте хора, квалифицирани да се изкажат по темата, която изнасяте. Така ще
подкрепвате своите заключения, твърдения и аргументи. Да не са прекалено много, но да
не липсват. С тях ще придадете повече достоверност на своята реч.
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СЪВЕТ №5
НЕ СПИРАЙТЕ ДА УЧИТЕ!
Без оглед на постигнатото от Вас ниво винаги може да се израства и винаги могат да се
усъвършенстват вашите ораторски техники и умения.
Имате две възможности:.
•

Да практикувате сами: полезно е да се записвате и да анализирате своите грешки и
успехи.

•

Да се доверите на опитни оратори: Всяка ораторска грешка вече е била направена!
Всяка полезна техника вече е била изпробвана.

ПРЕДЛАГАМЕ ВИ ДА ИЗБЕРЕТЕ ОБУЧЕНИЕ ПРИ НАС
•

Имаме лектори с повече от 20 години опит: имаме още много опитности за споделяне.

•

Работим с малки групи: Гарантираме Ви индивидуален подход и незабавна, конкретна
обратна връзка.

•

Достъпен език: обучението е на разбираем език с много практически примери.

•

Практичност в курса: Всяка важна техника се упражнява.

•

Индивидуални обучения: Не ви е удобно да упражнявате с други хора? Няма проблем:
ще Ви създадем личен план за индивидуални уроци.

•

Цената на курса /уроците/ е символична спрямо познанията които се получават .

Свържете се с нас: info@eduko.bg * Tel.: +359 890 21 54 06 * www.eduko.bg
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