CYKLUS VÍKENDOVÝCH VÝCVIKŮ
SOCIÁLNÍ KOMUNIKACE

I. Výcvik asertivní
komunikace
II. Výcvik prezentace a
rétoriky
Lektor
PhDr. et Mgr. Štefan Medzihorský
Vysoká škola aplikované psychologie Terezín
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NAUČÍTE SE JEDNAT ASERTIVNĚ, DOKÁŽETE POŽÁDAT I ŘÍCI NE!

I. VÝCVIK ASERTIVNÍ KOMUNIKACE
Termíny: 22.-23.října a 5.- 6.listopadu 2022
Tento výcvik je určen manažerům, vedoucím týmů, podnikatelům a těm, kteří potřebují
zvládnout asertivní komunikační styl, pro úspěšnou každodenní pracovní, obchodní i osobní
komunikaci.

CÍLE

zvládnout asertivní komunikační styl pro úspěšnou každodenní pracovní, obchodní i osobní
komunikaci
věcně zvládat konfliktní situace
naučit se užívat základní i nadstavbové asertivní techniky
zvládat silné emoce vlastní i druhých
umět uplatnit asertivní postupy v běžných i obtížných situacích
získat praktické zkušenosti, na co se koncentrovat při asertivní komunikaci a jak dosáhnout úspěchu

PO ABSOLVOVÁNÍ BUDETE
umět asertivně komunikovat s jednotlivci i týmy
vědět, jak asertivně jednat s různými typy lidí
umět asertivně vyjadřovat nesouhlas, trvat na svém požadavku a prosadit se
umět pomocí asertivity čelit neoprávněné kritice a manipulaci
umět vybrat a uplatnit správné asertivní techniky v různých situacích doma i na pracovišti

OBSAH VÝCVIKU
seznámíte se s asertivní filozofií, asertivními právy a technikami a naučíte se je uplatňovat
identifikace rozdílů mezi agresivním, pasivním a asertivním jednáním
rozpoznávání manipulátorů a jak s nimi jednat
reakce na otevřenou a skrytou agresi a projevy zlosti
asertivní opakované nácviky v modelových situacích, s možností videozáznamu (volitelné)
na praktických příkladech z praxe si ověříte, jak používat asertivní postupy, tak, abyste dosahovali
pozitivních výsledků

TECHNIKY

Prezentace, interaktivní výklad, diskuze, výcvik ve dvojicích a ve skupinách, ukázky metod na příkladech
z praxe (Best Practices), testy asertivity.
Celý výcvik probíhá inspirativními a aktivizujícími metodami sociálně psychologického výcviku (SPV).

ROZSAH
Výcvik probíhá ve čtyřech víkendových
dnech, v celkovém rozsahu 32 hodin

CENA
7.800 Kč za účastníka

ŘEČNICKÁ ŠKOLA PODLE VAŠICH POTŘEB

II. VÝCVIK PREZENTACE A RÉTORIKY
Termín: 28.-29. ledna a 11.-12. února 2023
Intenzivní kurz, určený všem, kteří si chtějí umění účinné komunikace, prezentace
a rétoriky opravdu osvojit, pro pracovní nebo osobní využití.

CÍLE VÝCVIKU
naučit se mluvit před lidmi, známými i neznámými
získat jistotu s ověřenými postupy prezentace
najít svůj optimální styl prezentace
osvojit si prezentační minimum

PO ABSOLVOVÁNÍ BUDETE
umět prezentovat pro různé publikum
vědět, jak používat osvědčené postupy
znát „tajné“ recepty zkušených řečníků
umět připravit zajímavou řeč
umět užívat relaxaci a svůj hlas pro vytváření atmosféry
umět vyvolat zájem a motivovat posluchače

STĚŽEJNÍ TÉMATA
vytvoření bezpečné a aktivizující atmosféry
originální příprava prezentace
jak dobře mluvit slovy, hlasem i tělem
práce s dechem
motivace sebe i posluchačů
emoce jako využitelná energie
zvládání trémy a stresu
nácvik vlastních prezentací, řečnické finty (figury)
prezentační minimum
sebereflexe a další rozvoj

TECHNIKY
prezentace, interaktivní výklad, diskuze
cvičení ve dvojicích a ve skupinách
ukázky postupů na příkladech z praxe

Celý nácvik probíhá inspirativními a aktivizujícími metodami
sociálně psychologického výcviku (SPV).

CENA
Cena: 7 800,- Kč za účastníka

ROZSAH KURZU
Výcvik probíhá ve čtyřech víkendových
dnech, v celkovém rozsahu 32 hodin

LEKTOR

PhDr. Mgr. Štefan Medzihorský, zkušený lektor, psycholog,
konzultant, odborník na asertivitu, rétoriku a prezentaci, rektor VŠAPs
MÍSTO KONÁNÍ
prostory Vysoké školy aplikované psychologie
Akademická 409
Terezín
Dobré spojení z Prahy autem nebo autobusem.
Velmi dobrá možnost parkování před budovou.
PŘIHLÁŠKY INFO@VSAPS.CZ
Výcviky I. II lze absolvovat jako navazující, nebo každý samostatně
Účastníci každého z obou kurzů obdrží učební texty a certifikát
o absolvování kurzu.
Předpokládaný počet účastníků: max. 16 osob

VYSOKÁ ŠKOLA APLIKOVANÉ PSYCHOLOGIE
Akademická 409, Terezín
www.vsaps.cz

