Přehled (online) kurzů – 2020/2021

Tréninkové (online) semináře pro firemní skupiny

OSTATNÍ OSOBNÍ ROZVOJ OBCHOD

KOMUNIKAČNÍ
DOVEDNOSTI

VEDENÍ LIDÍ

Oblast a téma kurzu

Rozsah
tréninku
4 - 16
hod

Lektor

Servant Leadership – moderní metoda vedení lidí,
vhodné pro vrcholový management

Milan Kohout

Kuchařka - recept na hodnoticí a motivační rozhovory

Věra Klosová

8 hod

Home Office Hero (efektivní vedení lidí a týmu na dálku) Jana Matějíčková

8 hod

Vedení online porad a skupinových callů

Jana Matějíčková

8 hod

Zvládání svízelných lidí ve výrobě

Milan Kohout

8 hod

Projektové desatero: Praktické dovednosti

Zdeněk Novotný/
Radek Moťka

8 hod

Věra Klosová

8 hod

Věra Klosová

16 hod

Milan Kohout

8 hod

Milan Kohout

8 hod

Zuzana Hanáková

16 hod

(Pokročilé) Komunikační dovednosti: Profesionálem
v osobní, emailové i telefonické komunikaci
4 principy nenásilné komunikace: ucelený směr
mezilidské komunikace dle Marshalla Rosenberga
Psychologie jednání s lidmi: co se skrývá pod hladinou
komunikce + online osobnostní diagnostika
S chladnou hlavou: Praktické rady a tipy, jak zvládnout
konflikty + online diagnostika stylu řešení konfliktu
Asertivita: praktické tipy z asertivity pro každodenní
praxi + online test
Přesvědčivá online prezentace: nástroje a formy online
prezentace
Elevator pitch efektivní představení klíčové myšlenky,
produktu, společnosti v 1 minutě

Věra Klosová/
Radek Moťka

8hod

Věra Klosová

8hod

Vyjednávání a přesvědčivá argumentace (příprava na
vedení náročných rozhovorů)

Věra Klosová

8 hod

BE SMART - zvýšení osobní produktivity pomocí
digitálních technologií,

Lucie Semecká

8 hod

Pánem svého času: Diagnostika práce s časem a
praktický time management a sebeřízení

Věra Klosová

12 hod

Home Office Hero produktivní práce na home office

Jana Matějíčková

8 hod

Pracovně právní minimum pro vedoucí

Dana Blažková

8 hod

Výcvik interních trenérů a školitelů (se zaměřením na
online formy školení)

Věra Klosová

16 hod
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Obsah kurzu je upraven na míru podle potřeb zadavatele.
Kurzy mohou býr realizovány prezenčně i online. Online kurzy doporučujeme rozdělit do
půldenních bloků.
Preferovaný komunikační nástroj MS Teams může být přizpůsoben dle preferencí klienta.
(Skype, Zoom, Google meet, Whereby a další)
Další témata uzpůsobíme vám na míru.
Doporučený počet účastníků max. 10
Kontakt: Lucie Semecká, lucie.semecka@nti.cz, 773 079 747
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