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ПАРТНЬОРСКА  ПРОГРАМА ЗА  РАЗВИТИЕ И УСЪВЪРШЕНСТВАНЕ НА ПУБЛИЧНАТА 
КОМУНИКАЦИЯ © 

 

I know that you believe you understand what you think I said, 
but I’m not sure you realize that what you heard is not what I meant.” 

                                                                      Robert McCloskey 

ВЪВЕДЕНИЕ 

Известен е афоризмът, че ако дипломат каже „да” той има предвид „може би...”, когато 
каже „може би...” казва „не”, а ако действително каже „не”...то просто не е  дипломат!  

А в живота и бизнеса? Даваме ли си сметка, че по това как говорим, изразяваме се и 
общуваме хората оценяват нашето отношение към тях, познанията ни в една или друга 
сфера, чувствата, които ни вълнуват! Защото комуникацията – вербална, писмена, с езика 
на тялото, дори с поглед - е ключ към всичко което правим! 

Ø C-IQ…conversional intelligence © ...Практическите наблюдения на дефиниралите това 
понятие, сред които е и бележитата Judith E. Glaser показват, че значителна част от 
водещите активен словесен диалог губят “червената” нишка на комуникацията. И в 
крайна сметка не се разбират. 

Ø В нашата собствена управленска и коучинг практика най-желаната тема за развитие 
е свързана с личните комуникационни умения, публичната реч, вербалната 
комуникация в условия на конфликт и емоционална превъзбуденост.  

Ø Когато говорим за междукултурна комуникация обръщаме най-голямо внимание  на 
езиковите познания. Това е естествено, но дългосрочния успех налага по 
задълбочени познания в сферата на интеркултурната комуникация, независимо 
дали работим в собствената си страна или в чужбина.Факт е, че при взаимодействие 
на хора от различни култури, конфликтите и недоразуменията са предварително 
програмирани. При днешната динамика и многообразие на комуникациите, 
включително чрез социалните мрежи, те могат да имат тежки и непредвидими 
последствия и следва да бъдат разбирани, осмисляни и предотвратени навреме 

ПРИМЕРНИ АКЦЕНТИ В ПРОГРАМАТА И ЗАЩО МОЖЕ ДА БЪДЕ ЦЕННА ЗА ВАС: 

ü 360-анализ на комуникационните умения, “Мотивационен профил на Рийс” за 
определяне склонността и ценностите в комуникацията, разработване на лични цели 
за подобряване на комуникацията 

ü Вербална комуникация 
ü Визуална комуникация 
ü Комуникация с текст 
ü Интеркултурна комуникация 
ü Комуникация “в контекст” 

През 2021 г. предлагаме специални пакети. Свържете се с нас! 


