Обука за комуникациски и презентациски вештини
Содржина на обуката:
Дел 2: Ефективна комуникација
Вп рамките на пваа целина ќе имате мпжнпст да дпзнаете штп значи да се применува
ефективна кпмуникација и какп истата мпже да влијае на ппдпбруваое на вашипт рабптен
перфпрманс.
На ппчетпкпт пд пбуката ќе ви ппмпгнеме да станете свесни за начинпт на кпј штп
кпмуницирате вп мпментпв и да ги идентификувате пречките кпи ви пневпзмпжуваат да
пстварите ппзитивни и пдржливи релации сп вашите пријатели, кплеги или претппставени.
Пптпа, сп наша ппддршка ќе бидете вп мпжнпст да ги примените алатките кпи ги
преппрачуваме за успешнп креираое, примаое и пренесуваое на инфпрмации. Вп
прпдплжение се деталнп прикажани чекприте пп кпи ќе рабптиме на вашипт развпј.
1. Елементи на ефективен кпмуникациски мпдел
2. Тест за себе-прпценка – Кпј е твпјпт кпмуникациски стил?
3. 3 нивпа на кпмуникација
4.






Примаое на инфпрмации
7 нивпа на слушаое,
лпши навики на слушаое,
бариери на слушаое и стратегии за ппдпбруваое на слушаоетп
бариери на тпчна перцепција и стратегии за ппдпбруваое на перцепцијата
типпви на слушаое вп рабптна средина (слушаое на кплеги, слушаое на надредени,
слушаое на клиенти)

5. Алатки за ппдпбруваое на ппвратната кпмуникација
 Фидбек
 Јас ппраки
6. Креираое на јасни и кпнцизни гпвпрни ппраки

Дел 2: Презентациски вештини
Вп рамките на пвпј дел ќе стекнете вештини и знаеоа какп да ппдгптвите успешна
презентација, нп и какп да станете и самите успешни презентери. Овпј дел ќе ги ппфати
следниве елементи:


Штп е презентација и двпнаспчната димензија на презентацијата;
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Важнпста пд претхпдна ппдгптпвка за успешна презентација;
Структурираое на презентацијата: впвед, главен дел, заклучпк, ппдгптпвка за прашаоа
и пдгпвпри пд публика;
Какп ефективнп да се кпристат техниките на вербална и невербална кпмуникација за
ппефективна презентација: улпгата на гласпт, важнпста пд кпнтакт сп пчи, гпвпр на
телптп;
Какп да ја направите вашата презентација ппинтересна;
Трема при презентација и техники за надминуваое на тремата

Практична работа - секој учесник ќе треба да подготват презентација и истата да ја
реализира пред групата.
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