
sociální percepce (chyby při poznávání druhých)
neurolingvistické programování
základní typy jednání (asertivní, pasivní, agresivní, ...)
transakční analýza
stres (fáze, reakce organismu, příklady)
manipulace (klasifikace, příklady jednotlivých způsobů, typologie
manipulátorů)
jak poznat manipulátora a jak se bránit, kontramanipulace
konformita a faktory ovlivňující konformitu, altercasting
diskuse a řada cvičení a technik

O čem kurz je:

Kurz zahrnuje praktické informace o manipulaci, manipulačním jednání a vlastní
interaktivní nácvik zaměřený na kontramanipulační techniky. Poskytuje řadu příkladů a
praktických cvičení. Lektor poukáže na pozitivní chápání manipulace, politickou a
marketingovou manipulaci, ale především se zaměří na manipulace v mezilidských
vztazích (oblast společenských vztahů, oblast rodinné vztahy, oblast vztahy v zaměstnání,
oblast v kontramanipulaci při jednání při styku s veřejností, oblast v manželských vztahů).
Nedílnou součástí je naučit účastníky zvýšit jejich úroveň duševní hygieny, a tak zamezit
případným sklonům k syndromu vyhoření.

Kurz lze uspořádat ve vaší organizaci nebo ve vybraných termínech. Na vyžádání lze
zaslat podrobný harmonogram. 

MANIPULACE MEZI LIDMI - JAK
JI POZNAT A JAK SE JÍ BRÁNIT
určeno pro širokou veřejnost, vedoucí pracovníky, firmy, obce, klienty

Lektoruje: Kamil Bujnoch, Ph.D., MBA

Jsem člověk s více než 15 letou praxí obchodníka a manažera (Magistrát města Ostravy, Rádio Čas, DVI, a.s. dceřiná
spol. České dráhy, a.s.), ale také lektora, kouče a mentora v oblastech kurzů měkkých dovedností (více jak 30 oblastí
vzdělávání v soft skills kurzů připravených na míru pro široké spektrum podniků a jednotlivců; proškolil jsem více než
12.500 osob v cca 1.100 kurzech). Vždy jsem se zajímal o komunikaci a psychologii, na které mne nepřestávají
fascinovat rozmanitost lidí a jejich chování. Mou velkou výhodou u nabízených kurzů je živelnost a herectví v projevu
a ve vystupování, která přináší velký zážitek v podání daného tématu pro účastníky kurzů. Těším se na Vás! :-)

VÍCE NA WWW.VZDELAVANINAMIRU.CZ

8x45 minut
na vyžádání i ONLINE

3.500,-Kč vč. DPH
Sociální služby a školy: sleva 50%!

http://www.vzdelavaninamiru.cz/verejnost

