„Презентационно и словесно майсторство”
28, 29.03 и 4.04.2015 г.
Тридневен курс от доц. д-р Георги Бърдаров и Иво Топалов

Предварителна презентационна вечер на 26.03.2015 г. – мястото ще бъде уточнено
Какво представлява курсът?
Курсът е за формиране и надграждане на
оратоско
и
словесно
майсторство
и
презентационни умения. И двете крайно
необходими, за да бъдем успешни на сцената, в
голяма група хора или на бизнес среща.
Независимо дали представяме новия си проект
пред колеги, дали стартираме собствен бизнес и
търсим финансиране от спонсор или банка, или
дали сме преподаватели, споделящи своя опит и
познания. Може дори да сме писатели или хора
на изкуството, които искат труда им да достигне
до максимален брой хора. Във всички тези
случаи, а и в още много, е важно как ще
презентираме себе си и своята идея. Майсторски поднесените
думи многократно увеличават шанса ни за успех, в която и да е
сфера.
Освен всичко гореизброено, ще се научим как да се справяме с
редица предизвикателства, като:
-

Как да структурираме представянето си?
Как да спечелим сърцата и умовете на слушателите?
Колко дълго да говорим и кога е по-добре да замълчим?
Страх от сцената и говоренето пред публика, страх от
запъване.
Как да разкажем най-добре една история?
Дали ще се разсмеят на шегите ми?
Дали да подходя по-сериозно или по-иновативно и
разчупено?

Какво точно ще се случи?
В три дни (2+1) ще имаме лекции и упражнения, ще играем игри и ще се състезаваме помежду
си. Забавлявайки се ще научим някои от основните постулати на ораторското майсторство, как
да структурираме представянията си, кои са основните грешки на презентаторите, които никога
не бива да допускаме. Също така, ще разгледаме и това какво е бъдещето на презентациите
според някои от най-големите експерти в света, какъв език на тялото да използваме, как да
изнесем и ползваме гласа си (нашият най-силен инструмент) и как да реагираме, ако всичко се
обърка.

В края на курса, ако изпълнят
поставената им задача,
курсистите ще получат и
сертификат.
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Автори и водещи:
Доц. д-р Георги Бърдаров, Ръководител
Катедра
„Социално-икономическа
география“ в СУ „Св. Климент Охридски”
Д-р Бърдаров е трикратен безапелационен
победител в състезанието за оратори,
презентатори и разказвачи „Майстор на
думите”, организирано от Master Academy. Той
е автор и на най-четения разказ в интернет „За
петата ракия или колко е хубав животът”,
представен за първи път пред публика на
същата сцена и отпечатан след това от множество медии, сред които Public Republic и 24
часа. Освен това, той е автор на книгата „Имиграция, конфликти и трансформация на
идентичности в ЕС”, както и на предстоящ да излезе сборник с „27 най-велики футболни
истории”. Дълги години д-р Георги Бърдаров е сценарист на телевизионното състезание
„Стани богат”, както и на предаванията „Аз обичам България”, „Това го знае всяко хлапе”,
„Следващият, моля”, и др. Президент е на Университетския клуб по петанка. Последните
няколко години той е избиран за най-добър преподавател в Географския факултет на СУ
„Св. Климент Охридски”, чрез демократично гласуване от студенти, а новият му курс
„Етно-религиозни конфликти в ЕС” постави абсолютен рекорд за най-избираем предмет.
Д-р Георги Бърдаров смята, че уменията, които притежава да разказва и прави
презентации, са ключови за успеха му като преподавател и като състезател в „Майстор
на думите”.

Иво Топалов, писател, бизнес треньор и
управител на Master Academy.
Освен автор на първия български роман за
личностно развитие „Полетът на орела”, Иво
също е автор на романът „Докторът”, посветен
на работата и живота на световноизвестния
български учен д-р Георги Лозанов, баща на
сугестологията. Той е участвал е в множество
обучения като водещ обучител, организирал е
тренинги и тиймбилдинги. Освен с фирмите и
бизнес клиентите, Иво е работил също и с частни клиенти като треньор и коуч,
включително и върху темата „Презентационни умения”. Организирал е събития, семинари
и срещи с писатели както от България, така и от чужбина. Събитията, които е организирал
са посетени от общо над 3 500 души в България.
Той е завършил СУ „Св. Климент Охридски” със специалност Културология. Занимавал се
е както по време на образованието си, така и след това с Културен мениджмънт и
организиране на събития. Основател и водещ е на уникалния за България формат „Майстор
на думите”, който се провежда от 2012 г.
Иво вярва в Магията на словото и в това, че ако намерим правилната дума, в правилния
момент, можем да достигнем до сърцето.
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Провеждане:
Курсът ще се състои на 28, 29.03 и 04.04.2015 г. на адрес: София, ул. Искър № 41, ет. 2
Заниманията започват в 9.30 сутринта и продължават до 17.30 часа (възможно е забавяне с
цел покриване на целия материал) с две кафе паузи и обедна почивка.
ВНИМАНИЕ: Преди курса ще има презентационна вечер на 26.03.2015 г. от 19.00 ч.
Мястото предстои да бъде уточнено. След това, ще има и церемонията по връчването на
сертификатите на 04.04.2015 г. от 18.30 ч. И двете мероприятия са с ВХОД СВОБОДЕН
Записване:
На интернет адрес http://www.master-academy.org/prezent.html, където трябва да попълните
посочения формуляр, или на телефон 0878/16 11 50.
Цена:
Цената за трите дни, включва материали за курса и кафе в паузите.

179 лв.
Можете да заплатите в брой или по банков път, като изберете опция от падащото
меню от формуляра на нашия сайт.

Местата са ограничени! При наличие на желаещи след попълването на предвидените
места и списъка на резервите, организаторите запазват правото си да предложат
допълнителна дата или да отказват следващи регистрации, ако и местата са
запълнени.
Плащането може да бъде извършено по банков път, в брой или чрез наложен платеж на
куриер.
Поемете по Вашия път към мечтите и завладейте голямата сцена на живота!

Телефон за информация: 0878/16 11 50
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