Kurzy komunikačních a sebeprezentačních dovedností
OS Rozkvět zahrady jižních Čech – místní akční skupina s partnery projektu
Vás zve k účasti v kurzu
Forma:

prezenční

Rozsah kurzu:

10 hodin (2 výukové dny)

Stručná charakteristika kurzu
Jedná se o prezenční kurz, vzdělávání bude organizováno ve skupině 5-ti až 10-ti lidí.
Po úspěšném absolvování obdrží účastníci osvědčení.
Vzdělávací kurz je zdarma, veškeré náklady na lektory a studijní materiály jsou hrazeny z
projektu. Vzdělávacích činnosti budou realizovány pro jednotlivce z cílových skupin Rodiče
s dětmi, Potencionální/budoucí rodiče, Rodiče samoživitelé/samoživitelky, Osoby pečující o
závislého člena rodiny, Osoby pečující o osobu blízkou, Dlouhodobě nezaměstnané ženy
(jedná se o ženy nezaměstnané déle než 6 měsíců), Fyzické osoby starší 50 let, Uchazečky
o zaměstnání, Osoby se zdravotním postižením a Muži v obdobné situaci jako ženy s
malými dětmi.
Osnova kurzu
 Prezentační a sebeprezentační dovednosti, formální prvky prezentace (práce s tělem,
postojem, gesty, oční kontakt, hlasový projev, práce s dechem) a obsahové prvky
prezentace (strukturovanost a srozumitelnost projevu, argumentační výstavba,
přesvědčivost, vizualizace v projevu, řečnický styl, verbalizace), práce s trémou,
zvládání zátěžových momentů
 Telefonická komunikace (fáze, specifika, sestavení funkčního telefonního skriptu,
význam srozumitelnosti, efektivní využití formálních znaků řeči), typy otázek a jejich
efektivita, zvládání problematických momentů (reakce na námitky, překonávání nezájmu,
navázání kontaktu)
 Příprava na přijímací pohovor (tvorba životopisu, sestavení pracovního inzerátu,
příprava na pohovor), individuální personální marketing (spolupráce s pracovní
agenturou/ ÚP, komunikace s potenciálními zaměstnavateli), základy pracovního práva
Cíle kurzu vedeného odbornými lektory firmy Facilita CZ, s.r.o.
Sebezkušenostní trénink klíčových znaků prezentace, vč. neverbálních projevů, s důrazem
na srozumitelnost a strukturovanost sdělovaných informací pro účastníky z cílových skupin
a osvojení si efektivních postupů; rozvoj komunikačních dovedností a zvládání zátěžových
komunikačních situací v rámci telefonického kontaktu; efektivní příprava na přijímací
pohovor.

Projekt „ Rozvoj místního partnerství a trhu práce“, CZ.1.04/5.1.01/77.00132
je realizován O.S. „Rozkvět zahrady jižních Čech – místní akční skupina“
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Počet účastníků kurzu je omezený, v případě zájmu vyplňte následující registrační
formulář a zašlete na e-mail: oplzz@masrozkvet.cz.

Organizační záležitosti zajišťuje: Ing. Mitášová, MAS Rozkvět zahrady jižních Čech.
Místa konání kurzů a termíny budou ještě upřesněny – celkem proběhne 6 kurzů na různých
místech regionu. Předpokládaný začátek podzim 2013.

Kurzy komunikačních a sebeprezentačních dovedností

Zájemce o účast na kurzu - registrační formulář (návratka):

Jméno, příjmení, titul.: ……………………………………………………………………………………….
Adresa bydliště: ….................................................................................................
Kontaktní telefon účastníka: ……………………………………………………………………………....
Kontaktní e-mail účastníka: ………..……………………………………………………………………...
(mailem bude zájemci zaslán před zahájením vzdělávacího kurzu dotazník k ověření motivace účastníka)

Dne: …………………………………………………….

Podpis: ……………………………………………………
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