Delavnica

Odlična realizacija inženirskih projektov z uspešnim
timskim delom - učinkovito vodenje in komunikacija
v inženirski dejavnosti
Termin je objavljen na spletni strani
www.agencija-poti.si

Konstruktivno sodelovanje različnih strok pri izvajanju inženirskih
projektov
Za uspešno vodenje, reševanje konfliktov in odlično komunikacijo pri realizaciji inženirskih
projektov je ključno poznavanje zakonitosti delovanja vsakega posameznika (strokovnjaka):
• zakaj je takšen kot je,
• zakaj deluje tako kot deluje in
• s kakšnim načinom vodenja in komunikacije se lahko uspešno spreminjajo destruktivni
pogledi v konstruktivne rešitve in delovanje vseh sodelujočih pri realizaciji projektov.
Skupina strokovnjakov različnih inženirskih strok bo postala uspešen team, ko bodo vsi
na prvo mesto postavili odlično realizacijo projekta in ne morebitno »priviligiranost«
posamezne stroke. Tako se vsa energija in trud osredotočita na uspešno realizacijo projekta,
kar pa dejansko pomeni, da ne sodelujemo oz. komuniciramo z vidika pozicije moči, temveč
z vidika tega, kar je dobro za realizacijo posameznega inženirskega projekta. V različnosti
posameznikov – strokovnjakov in uspešnem medsebojnem sodelovanju in dopolnjevanju ter
stalnemu iskanju najboljše skupne poti, se kaže tudi ključna odličnost team-a.
Ciljno vodenje in učinkovita komunikacija pomenita, da znamo najprej navdušiti sebe
in potem tudi vse ostale sodelavce na projektu, s ciljem uspešne realizacije projekta in
zadovoljstva vseh sodelujočih. Projekte izvajajo ljudje, ki pa za odlično realizacijo potrebujejo
seveda spodbudo, pohvalo, usmerjanje-kontrolo, včasih pa tudi grajo in kritiko.

Učinkovito ciljno vodenje
Konstruktivno delovanje
in uspešno reševanje
konfliktov

Na praktični delavnici se boste naučili tudi kako konstruktivno reagirati ob nastanku
konfliktov oz. konfliktnih situacij, kjer vsak gleda iz svojega zornega kota in ima iz svojega
stališča gledanja prav. Temu se lahko izognemo z znanjem in ustrezno komunikacijo
– usklajevanjem različnih pogledov (zornih kotov) in poznavanjem ključnih zakonitosti
delovanja vsakega posameznika: zakaj je takšen kot je, zakaj deluje tako kot deluje in s
kakšnim načinom vodenja z vprašanji lahko uspešno spreminjamo destruktivne poglede
sodelujočih v konstruktivne.
V skladu z dogovorom z Inženirsko zbornico Slovenije (IZS) bodo pooblaščeni in nadzorni inženirji za
udeležbo na praktični delavnici pridobili tudi 1 kreditno točko iz izbirnih vsebin skladno s Splošnim
aktom o stalnem poklicnem usposabljanju pooblaščenih inženirjev.

Predavatelj
Mag. Peter Babarović, univ. dipl. inž. gradb.
je v nadaljevanju študija magistriral še na Ekonomski fakulteti na področju razvoja človeških
potencialov.
Z več kot 13 letnimi izkušnjami v inženirski dejavnosti: od delavca na gradbišču, delovodje, vodje
gradbišča, obračunskega tehnika, statika in vodje projektov je začutil, da je njegovo poslanstvu
pri učenju in razvoju veščin vodenja in komunikacije. Tehnična stroka ga je naučila natančnosti
in doslednosti, ki ju sedaj s pridom uporablja pri podajanju znanja. Iz teh izkušenj je nastal tudi
izobraževalni program za uspešno vodenje inženirskih projektov, ki temelji tudi na več kot 15 letnih
izkušnjah izvajanja izobraževanj in coachinga v več kot 300 podjetjih in organizacijah, tako v Sloveniji
kot tudi v tujini.Predavatelj je strokovnjak na področju organizacije, vodenja, uspešnega doseganja
zastavljenih ciljev, komunikacije, reševanja konfliktov, »time managementa«, … Je tudi učitelj japonske
borilne veščine Iwama Aikido in ruske borilne veščine Systema.
Kotizacija
Kotizacija znaša 208,00 EUR + 22% DDV, torej skupaj za plačilo 253,76 EUR. Vključuje strokovno predavanje, reševanje
praktičnih primerov z obrazložitvami, seminarsko gradivo, potrdilo o udeležbi na delavnici, prigrizke in napitke med
odmori. Fizičnim osebam nudimo 30% popust na kotizacijo!

Agencija POTI, Izobraževalna, svetovalna in založniška družba, d.o.o., Stegne 7, Ljubljana.

01/511-39-20,

01/511-39-25, info@agencija-poti.si,

www.agencija-poti.si

Program
Od 9. do 15.30 ure.

Kaj določa naše vedenje
Kaj vpliva na naše predstave
Zakaj gledamo na stvari tako kot gledamo
Razlika med skupino in team-om, prednost team-a pred skupino in ključne zakonitosti
team-a
Ciljno vodenje in ciljni razgovor za uspešno realizacijo projekta
Spodbujanje sodelavcev na projektu
Pohvala sodelavcev pri izvajanju projekta ter kritika in graja
Kaj storiti v primeru, ko je potrebno predstaviti drugačen pogled in nimamo moči
odločanja?
Kako ustrezno delovati, ko se pojavi konflikt
Konstruktivna komunikacija v konfliktnih situacijah

Zaradi intenzivnosti in učinkovitosti
predavanj ter prikaza in reševanja
praktičnih primerov je delavnica
namenjena zaključenim skupinam do
največ 14 udeležencev. Možen je tudi
dogovor z organizatorjem za izvedbo
izobraževanja za zaključene skupine
po meri posameznega podjetja ali
organizacije.

Kako ustrezno ravnati – komunicirati pri ugovorih in izgovorih
Učinkovito vodenje komunikacije s postavljenem vprašanj s ciljem uspešne realizacije
projekta
Konstruktivne in destruktivne predstave in delovanje
Uspešna transformacija destruktivnih predstav v konstruktivne predstave in delovanje

Prijavnica

Odlična realizacija inženirskih projektov z uspešnim
timskim delom - učinkovito vodenje in komunikacija v
inženirski dejavnosti

Izpolnjeno prijavnico prosimo pošljite preko interneta:
www.agencija-poti.si ali po elektronski pošti: prijave@agencija-poti.si

Ime in priimek udeleženca

delovno mesto

Ime in priimek udeleženca

delovno mesto

Ime in priimek udeleženca

delovno mesto

Podjetje

Naslov

Davčni zavezanec:

DA

NE

Davčna številka

Kontaktna oseba

Telefon/fax

Elektronska pošta

Podpis in žig

Kotizacija znaša 208,00 EUR + 22% DDV, torej skupaj za plačilo 253,76 EUR in vključuje strokovno predavanje, reševanje praktičnih primerov z obrazložitvami, seminarsko
gradivo, potrdilo o udeležbi na delavnici, prigrizke in napitke med odmori. Kotizacijo prosimo nakažite po prejetem predračunu na transakcijski račun št. 30000-0005076725
pri Sberbank d.d., najkasneje 3 dni pred izvedbo delavnice. Po delavnici vam bomo po pošti poslali račun. Zadnji rok za odjavo udeležbe je 2 dni pred izvedbo delavnice, v
nasprotnem primeru vam zaračunamo stroške v višini 20 % kotizacije. Fizičnim osebam nudimo 30% popust na kotizacijo!

