Delavnica

Top SKILLS
Termin je objavljen na spletni strani

Prestopite iz polja povprečja v polje dosežkov!

www.agencija-poti.si

Ne živimo več v dobi, ko so pomembne izobrazba, izkušnje in opravilne veščine. Pri prizadevanjih dobiti
želeno delovno mesto so poleg naštetega vse bolj iskane tudi osebne veščine potrebne za uspeh.
Osebnih veščin ni enostavno količinsko ovrednotiti, vendar so bistvene za dobro komunikacijo in
pomanjkanje le-teh lahko resno ovira vaše razvojne možnosti. Osebne veščine se nanašajo na to, kako
se izražate. Raven osebnih sposobnosti posameznika lahko hitro razbereš z opazovanjem kako se vede
pri druženju z drugimi, na delovnem mestu in v situacijah vsakdanjega življenja. Osebe s pomanjkljivimi
osebnimi veščinami so pogosto moteče, njihova prisotnost pa lahko negativno vpliva na ostale.
Vprašajte se s kom bi raje sodelovali:
• Iskren in odprt posameznik nekdo, ki govori za tvojim hrbtom?
• Oseba, ki je dosledna in zanesljiva ali je nekdo, ki hitro menja razpoloženja?
• Nekdo, ki prepozna vaša prizadevanja ali nekdo, ki samo omeni težave in slabosti?
Kaj je ključno za osebo, ki ve kaj je potrebno za graditev osebnih veščin?
Postavljanje ciljev. Motivacija. Zanesljivost. Neodvisnost. Pobuda.

Prestopite iz polja
povprečnežev v polje
dosežkov!

Cilji delavnice:
• pripraviti udeležence, da se usposobijo, da prestopijo iz polja povprečja v polje dosežkov,
• udeleženci bodo osvojili veščine, kako odreagirati, delovati in imeti odlične rezultate v situacijah, ko
so pod pritiskom in stresom,
• izdelava osebne SWOT analize.
5 razlogov za udeležbo na delavnici:
• biti pripravljen na nepredvidljivo,
• vzpostaviti avtomatizem tam, kjer nam lahko le koristi,
• spoznati kaj je tisto, kar nas navdihuje in tisto, kar nas uničuje,
• ugotoviti, kako enostavno je lahko optimalno delovanje, ko enkrat spoznaš svoje kompetence in
svoje slabosti,
• zavedati se, kako pomembno je ne dovoliti, da nas pri kateremkoli opravilu karkoli zmoti.
Na praktični delavnici boste osvojili veščine kako odreagirati, delovati in imeti odlične rezultate
v situacijah, ko ste pod pritiskom in stresom. Delo na delavnici je podprto s praktičnimi primeri,
povratnimi inforamcijami in sugestijami predavatelja, pripravo dveh osebnih izkušenj v zvezi z
nepripravljenostjo na neki dogodek in opis neprijetnih posledic ter popolnitev osebne SWOT analize.

Predavatelj
Dr. Andrej Pompe
je avtor, predavatelj, podjetnik, komunikolog, pisec in umetnik. Njegove stvaritve je mogoče najti tako
na področju ustvarjalnega razmišljanja, trženja, strateškega upravljanja znamk kot področju glasbe,
pisane besede in likovne umetnosti. Njegova multidisciplinarnost in široka miselna usmerjenost mu
omogočata povezovanja različnih svetov v nove dimenzije, različnih idej v nove ideje, različnih pogledov
v nove poglede. To je bistvo ustvarjalnosti, ki jo vpleta v vse pore življenja, s čimer vedno znova dokazuje
njeno moč ter njen pomen v podjetništvu, znanosti, umetnosti in vsakdanjosti.

Kotizacija
Kotizacija znaša 198,00 EUR + 22% DDV, torej skupaj za plačilo 241,56 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 14.30 ure.

Akcijsko usmerjanje – osredotočenje na prave cilje.
Kreativno zamišljanje – razvijanje lastne uspešnosti, vizioniranje.
Produktivno analiziranje – zavedanje o dveh notranjih glasovih in
pomembnosti upoštevanja obeh.
Ohranjanje mirnosti – zakaj je živčnost odlična in kako se sproščamo v napetih
trenutkih.
Koncentracija – fokusiranje pozornosti in uporaba namigov ter iztočnic.
Čustvena moč – spoznavanje vročih točk, reakcija na čustva.
Polnjenje z energijo – pomen miselne in telesne energije.
Konsistentnost – uravnoteženost vseh veščin, recept, ki si ga napiše vsak sam.
Osebna SWOT analiza.

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.

Prijavnica
Top SKILLS

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

Kotizacija znaša 198,00 EUR + 22% DDV, torej skupaj za plačilo 241,56 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!

