Delavnica

Z osredotočenostjo (stalnim fokusom)
do najboljših rezultatov
Termin je objavljen na spletni strani
www.agencija-poti.si

Izločite moteče dejavnike in opravite svoje delo odgovorno
in vedno odlično!
V dandanašnjem hitrem tempu življenja smo na vsakem koraku izpostavljeni ogromni količini
informacij in številnim distrakcijam, ki nas ovirajo pri našem delu. Hitro se nam zgodi, da nismo
100 % osredotočeni na to kar počnemo in nam misli prepogosto odtavajo drugam. Posledica
tega je, da za delo porabimo več časa, kot bi ga sicer in tudi rezultati niso sorazmerni z vloženim
časom. Pogostejše so tudi napake in nikakor ne moremo reči, da smo od sebe dali najboljše.
Zavedati se je potrebno, da lahko čisto vsako delo, ki ga opravljamo, naredimo najboljše šele
takrat, ko smo osredotočeni, maksimalno skoncentrirani in zavzeti za to kar počnemo.
Na praktični delavnici se boste naučili:
•
•
•

 Recite nepomembnim
stvarem NE
 Izločite moteče dejavnike
 Svoje delo vedno opravite
odlično

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

reči NE nepomembnim stvarem in pravilno početi prave stvari, ki nosijo rezultate,
kako izločiti moteče dejavnike,
kako se ločiti od strahu, jeze, težav in se osredotočiti na to, kako se na njih opreti
(podobno kot smučar na strmini, ko se upre v strmino),
kako biti v trenutku in kako se osredotočiti na delovanje tukaj in sedaj,
da so napake priložnosti in pozivi k akciji in delovanju,
osredotočati na uspeh celotnega tima,
kako sprejeti pravilne odločitve,
izboljšati lastno delovanje in prevzemati 100 % odgovornost za vaše delovanje,
da vedno lahko stvari izboljšate, nadgradite,
kako se nikoli ne vdati in ne odnehati,
kako naši sodelavci postanejo samostojni misleci in hkrati timski igralci, saj lahko le na
takšen način prispevajo največ pri uspehu delovanja organizacije,
številnih metod in tehnik nenehnega izboljševanja,
kako uživati pri svojem delu, …

Delovanje, kjer posamezniki spreminjajo samega sebe od znotraj in dosegajo največjo zmago zmago nad samim seboj, pridobimo, ko se vsak posameznik osredotoča na to, da da vse od sebe,
se uči in na podlagi rezultatov vedno tudi izboljšuje. Večja kot je kriza, večjo spremembo je
potrebno narediti pri našem delovanju in večji uspeh lahko pričakujemo.
Udeleženci praktične delavnice boste na svojih konkretnih primerih, s pomočjo številnih tehnik
in vaj naredili svoj osebni akcijski načrt za boljšo osredotočenost, saj ta tako, kot mišice
potrebuje trening za rast in razvoj.

Predavatelj
mag. Peter Babarovič
je magistriral s področja podjetništva na Ekonomski fakulteti v Ljubljani in sicer na temo
"Kakovostno ravnanje s čustvi v podjetju". Svoje znanje o človeških potencialih že več kot 16 let
razvija tudi kot učitelj in vaditelj veščine Ki Aikida. Je avtor številnih člankov na temo
uspešnegain učinkovitega vodenja, razumevanja ter razvoja lastnega potenciala.
Ukvarja se z usposabljanjem, treningi in coachingi vodstvenega kadra v podjetjih.
Svojo poklicno pot je začel kot gradbenik, saj je najprej diplomiral na Fakulteti za gradbeništvo
v Ljubljani. Čeprav je gradbeništvo spoznal zelo dobro (od ﬁzičnega delavca na gradbišču, do
delovodje, obračunskega tehnika, statika, vodje projektov), se je njegova pot kmalu spremenila
in preusmerila iz naravoslovne v družboslovno smer, saj je začutil, da je njegovo poslanstvo v
življenju drugje.
Angažiralo ga je že preko 100 slovenskih podjetj, dve leti pa je deloval kot trener in coach tudi v
sklopu mednarodne skupine NEWAYS. Zadnja leta pa deluje kot odličen predavatelj predvsem na
področjih: Učinkovito vodenje, Optimalna izraba časa, Osredotočenost in navdušenje pri delu,
Moja odgovornost za uspeh. Usposabljanja vedno vključujejo tudi zavedanje pomembnosti
postavljanja konstruktivnih ciljev ter s tem povezane lastne odgovornosti za sprejemanje in
doseganje teh ciljev. Velik poudarek je tudi na osebnem delovanju, organizaciji časa,
organiziranosti dela ter sledenju zastavljenim ciljem. Izvaja tudi individualne coachinge
in motivacijska predavanja – lasten BTI pristop za razvoj potencialov.
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
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Program
Od 9. do 14.30. ure.

•

Simplify (poenostavitev)

•

Small (zmanjšanje korakov)

•

Short (zmanjšanje časa)

•

Slow (imeti miren in popolnoma zbran um)

DOC
•

Do (delovanje, akcija)

•

Observe (opazovanje in spremljanje rezultatov)

•

Correct (spreminjanje načina našega delovanja, v kolikor nismo zadovoljni z rezultati)

Osebni AKCIJSKI NAČRT
•

Določitev poslovnega poslanstva

•

Določitev ciljev kot mejnikov v sklopu poslovnega poslanstva po metodi PAMET
(Pisni, Atraktivni, Merljivi, Realni, Terminsko določeni)

•

Poenostavitev poti za doseganje ciljev

 Zaradi intenzivnosti in učinkovitosti

•

Zmanjšanje ciljev na obdobje 1 tedna in 1 dneva

predavanj ter prikaza in reševanja

•

Izkušnje do sedaj pri doseganju teh ciljev

praktičnih primerov je delavnica

•

Uvajanje sprememb pri doseganju ciljev

namenjena zaključenim skupinam do

•

Doslednost: Osredotočenost na to, da damo vse od sebe in ne iščemo izgovorov za neuspeh

največ 14 udeležencev. Možen je tudi

•

Odgovornost za konstruktivno delovanje na poti doseganja ciljev.

dogovor z organizatorjem za izvedbo
izobraževanja za zaključene skupine po
meri posameznega podjetja ali
organizacije.

Prijavnica
Z osredotočenostjo (stalnim fokusom)
do najboljših rezultatov

 Zaradi intenzivnosti in učinkovitosti

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

predavanj ter prikaza in reševanja prakIme in priimek udeleženca

tičnih primerov je seminar namenjen

Delovno mesto

zaključenim skupinam do največ 50
Ime in priimek udeleženca

udeležencev. Možen je tudi dogovor z

Delovno mesto

organizatorjem za izvedbo izobraževanja
Ime in priimek udeleženca

za zaključene skupine po meri

Delovno mesto

posameznega podjetja ali organizacije.
Podjetje

Naslov

Davčni zavezanec:

Davčna številka

Kontaktna oseba

DA

NE

Pri preizkusu znanja sodelujejeta Viktor Kavšek in Ivan Šribar.

Telefon/fax

Elektronska pošta

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 bomo zaračunali stroške v višini 20 % kotizacije. Fizičnim osebam priznamo 30 % popust na kotizacijo.

