
 

 

 

 

  

  

POZVÁNKA NA SEMINÁŘ 
v rámci realizace klíčové aktivity „Budování znalostních kapacit“ 

Město Bystřice nad Pernštejnem, realizátor projektu MAP, srdečně zve 
všechny pedagogy z území ORP Bystřice nad Pernštejnem na seminář: 

 

ROZVOJ KOMUNIKATIVNÍCH DOVEDNOSTÍ 

 

ve středu 4. října od 14.00 do 17.00 hod 
 

v ZŠ Štěpánov nad Svratkou, č. p. 159 
 

 

Obsahem je komplexní „výbava“ z hlediska komunikace, spolupráce, sebepoznání a práce s osobními filtry 
a předsudky, které ovlivňují naši komunikaci. Vzdělávací program bude obsahovat teoretickou, ale zejména 
praktickou, zážitkovou část vzdělávání.  Kurz/trénink je orientovaný na posílení komunikačních schopností 
a schopností spolupráce a empatie. 
Jak zvládat nečekané situace? Jak se domluvit s každým? Jak rozpoznat, co mě v komunikaci blokuje a brzdí a umět 
to odbrzdit? Co je předpokladem efektivní dohody a efektivního rozhovoru? 
V rámci tréninku vždy následuje zpětná vazba s doporučeními. Samozřejmou součástí programu jsou modelové herní 
aktivity a cvičení, program je vysoce interaktivní. Prostřednictvím kurzu si účastníci osvojí moderní nástroje efektivní 
komunikace – techniky koučinku, improvizace a storytellingu. Tyto techniky jim mj. umožní zbavit se komplexů 
a postojů, které jim brání v rozvoji vlastního potenciálu, umožní reagovat pohotověji na nečekané situace a aktivněji 
a efektivněji komunikovat s druhými. Tento kurz je veden prostřednictvím tréninku modelových situací, zážitkovou 
formou učení, s řadou cvičení, na která navazují teoretické poznatky, přesah a plné uplatnění v reálném životě.  
 
Obsahová náplň semináře: 
Osobnostní komunikační typologie 
Sociální potřeby, které ovlivňují naši komunikaci s druhými 
Model efektivního rozhovoru 
Bloky a překážky v komunikaci a práce s nimi 
Storytelling – umění tvořit příběh, tedy efektivní sdělení, která mají hlavu a patu 
Improvizace – zpracování komunikačních stereotypů, empatie, spolupráce v komunikaci, schopnost nenechat se 
zaskočit při prezentaci 
Nové trendy v prezentačních dovednostech, jednoduché nástroje pro zvýšení atraktivity prezentaci  
 
Vzdělávací cíl: 
Poskytnout účastníkům zpětnou vazbu na míru jejich dovedností 
Posílit prezentační a komunikační dovednosti  
Seznámit s novými trendy v komunikaci 
Pochopit principy konstruktivní a úspěšné komunikace 
Poskytnout inspirace a techniky ke zvládnutí trémy a nečekaných situací 
Nácvik zvládání různých skupin posluchačů 

Doporučeno:  pedagogickým pracovníkům z ORP Bystřice nad Pernštejnem 

Lektor:  Mgr. Monika Nevolová 

Garant:   Martina Peřinová 

Hodinová dotace:   4 vyučovací hodiny 

Přihlášky: účast potvrďte do 1. října 2017 na e-mail: petra.kurfurstova@bystricenp.cz 


