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W o r k sh o p y
pre učiteľov, výchovných (kariérových) poradcov
a riaditeľov stredných škôl
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Riaditeľka vzdelávacieho
centra KPMG Business
Institute, lektorka účtovníctva,
prezentačných zručností a
medzinárodných školení na
mieru. Je dlhoročnou súčasťou
lektorského tímu v programe
AmCham BSCF „Train the Trainer“
určeného stredoškolským a
vysokoškolským pedagógom.

Trénerka pre rozvoj líderských
zručností a supervízorka
interných koučov v spoločnosti
IBM. Špecializuje sa na
prácu s tímami, skupinami i
jednotlivcami. Je držiteľkou
Diploma in Business Coaching
a Diploma in Coaching
Supervision.

Výkonný riaditeľ pre celosvetovú
dodávku sieťových služieb v
spoločnosti AT&T. Je dlhoročnou
súčasťou lektorského
tímu v programe AmCham
BSCF „Train the Trainer“
určeného stredoškolským a
vysokoškolským pedagógom.

Ako zaujať publikum?

Koučing

Situačné líderstvo

Praktický workshop určený
pre stredoškolských učiteľov
zameraný na tri základné
atribúty, ktoré by malo mať
každé vystúpenie pred publikom.
Budeme hovoriť aj o rôznych
aspektoch prezentačných
zručností – o postoji,
gestikulácii, hlase, očnom
kontakte a reči tela. Workshop
bude vedený v neformálnej
atmosfére s priestorom na
diskusiu a zdieľanie skúseností.

Interaktívny workshop pre
kariérových a výchovných
poradcov na stredných školách
predstaví možnosti koučingu ako
rozvojovej intervencie pri práci
s mládežou. Zameriame sa na
praktickú aplikáciu koučingu vo
vekovej kategórii od 15-18 rokov
s využitím kreatívnych techník
na identifikovanie potenciálu
a silných stránok v mladých
ľuďoch. Z koučovacích zručností
sa zameriame primárne na
aktívne počúvanie a kladenie
otázok.

Workshopy budú prebiehať
v slovenskom jazyku.

Intenzívny workshop pre
riaditeľov stredných škôl,
ktorý predstaví situačné
líderstvo ako schopnosť
viesť ľudí, usmerňovať a
motivovať zamestnancov k
dosiahnutiu stanovených
cieľov a zároveň pomáhať
maximalizovať efektívnosť
celej školy. Workshop bude
vedený s ohľadom na hľadanie
praktických riešení výziev
stredných škôl.

V prípade záujmu o záväznú registráciu
nás kontaktujte na peter.rusinak@amcham.sk
najneskôr do 16. novembra 2018.

