POZVÁNKA
Vážené kolegyne,
Vážení kolegovia,
radi by sme vás pozvali na seminár „Efektívna komunikácia a budovanie
partnerstiev“ zameraný na budovanie kapacít organizácií, ktoré sa zaoberajú podporou
pre malé a stredné podniky (MSP),
Seminár sa uskutoční v utorok 24.10.2017 od 10:00 do 16:00 v priestoroch
budovy Výskumného ústavu zváračského, Račianska ul.71, Bratislava (parkovanie je
možné vo dvore).
Seminár sa uskutoční v rámci projektu „Get involved in EP4A: European
Partnerships for Apprenticeships“ podporeného z programu Erasmus+, ktorý je
zameraný na podporu vstupu malých a stredných podnikov do systému duálneho
vzdelávania (viac informácií na www.suportapprenticeships.eu/sk/). Projekt
implementuje Regionálna rozvojová agentúra Senec-Pezinok v spolupráci so Slovenskou
živnostenskou komorou.
Cieľom seminára je pod vedením skúsenej lektorky PhDr. Márie Gajdošovej
posilniť zručnosti pracovníkov podporných organizácií pri komunikácii s partnermi – či
už podnikateľmi, školami alebo verejnými inštitúciami.
Témy












Sebapoznanie a sebapoňatie
Zásady efektívnej komunikácie
Zdroje vnímania a poznávania
Neverbálna komunikácia
Vnímanie osobnosti, prvý dojem a silné stránky, IQ + EQ
Motivácia - kľúč k úspechu
Zásady verbálneho prejavu
Prezentácia - pripravená, nepripravená = komunikačné zručnosti
Zvládanie a prijímanie kritiky
Asertívne správanie
Úloha psychológie v komunikácii

Pracovné metódy:
 Diskusie v skupine
 Tímové riešenie úloh
 Hranie rolí
 Spätná väzba
 Individuálna práca
 Krátke prednáškové vstupy
 Dotazníky / Osobnosť (testy osobnosti)
www.supportapprenticeships.eu
www.rrasenec-pezinok.sk

Program seminára:
9:30 – 10:00
10:00 – 10:15
10:15 – 11:00
11:00 – 11:15
11:15 – 12:30
12:30 – 13:30
13:30 – 14:30
14:30 – 14:45
14:45 – 15:30
15:30 – 16:00

Registrácia
Úvod a predstavenie projektu EP4A
Odborné aktivity
Prestávka
Odborné aktivity
Obed
Odborné aktivity
Prestávka
Odborné aktivity
Zhodnotenie a záver

Veríme, že vás ponúknuté témy zaujmú a budeme radi, ak sa vy alebo kolegovia z vašej
organizácie rozhodnete využiť možnosť posilniť svoje zručnosti pri vedení rokovaní
a zastupovaní záujmov malých a stredných podnikateľov.
V prípade záujmu o seminár, potvrďte prosím účasť do 20.10.2017 na emailovej adrese:
ebalazovicova@rrasenec-pezinok.sk.
Tešíme sa na vašu účasť.
S pozdravom
Eva Balažovičová
Projektová manažérka
Regionálna rozvojová agentúra Senec-Pezinok
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