centrum ekologických aktivit města Olomouce, o.p.s.
Skrbeňská 70, 783 35 Horka nad Moravou
www.slunakov.cz

zveme vás na seminář pro ředitele a vedoucí týmů ve školství

Jednoduchý manuál pro komunikaci s kolegy
Zajímá Vás, zda jste spíše plantážník nebo vedoucí spolku zahrádkářů?
Máte v týmu kolegy, se kterými je radost pracovat a vedle toho jedince, se kterými
nemůžete hnout?
Chcete udržet v týmu zdravou pozitivní energii a mít motivované zaměstnance i bez
peněz navíc?
Potřebujete komunikační tipy pro zvládání námitek a výmluv?
Chcete vědět, jak vést kolegy z generace Baby Boomers a co chce generace X a Y?
Máte chuť a odvahu se rozvíjet a s menším úsilím dosáhnout větších úspěchů?
Vaše ANO na některou z otázek může být inspirací pro účast na kurzu
s podtitulem:

Vykonavatel, manažer nebo lídr? Rychlokurz manažerských
dovedností pro zaneprázdněné vedoucí pracovníky škol – 1. díl
KDY?
17. května 2017, 9.15–15.30
KDO?
Mgr. Blažena Mačáková, pedagog a lektor
PROGRAM:
Já a moje role, styly vedení lidí dle zralosti a situace, výhody jednotlivých stylů,
stimulace x motivace, můj tým, šest motivačních dovedností manažera, tipy pro
zvládání obtížných situací při vedení lidí apod.
VYBAVENÍ:
Přezůvky, pohodlné oblečení, psací potřeby.
KDE?
Na Sluňákově, Skrbeňská 669/70, 783 35 Horka nad Moravou, www.slunakov.cz,
spojení autobusem z Olomouce č. 18 (zastávka Horka škola) a 20 (zastávka Horka),
vlakem z Olomouce (zastávka Horka nad Moravou – na znamení).
CENA SEMINÁŘE:
600 Kč. V ceně semináře je káva, čaj, drobné občerstvení.
Oběd je možno objednat zvlášť při přihlašování na seminář, cena 100 Kč, platba
hotově na místě.
Pokud se chcete semináře zúčastnit, je třeba vyplnit elektronickou přihlášku na
webových stránkách www.slunakov.cz/seminare. Po odeslání přihlášky Vám na
uvedený email přijde automatické potvrzení, že jste přihlášeni. Vaše přihláška je
závazná, zrušit ji můžete pouze na emailu: jana.vyhnakova@slunakov.cz, nebo
telefonicky: 585 378 345, kontaktní osoba Jana Vyhňáková.
Seminář je akreditován MŠMT.

