Spoštovani,
z namenom vključevanje različnih deležnikov, razširjanjem projektnih aktivnosti ter izmenjave dobrih praks
podjetij, vas vabimo na regijski posvet o življenjskih pozicijah, v katerih se lahko znajdemo z nerazrešenimi
nesporazumi v medsebojni komunikaciji:

»OZAVEŠČANJE NAJPOGOSTEJŠIH NESPORAZUMOV V
KOMUNIKACIJI«
v torek, 29. septembra 2020, od 9.00 do 11.00 ure,
v prostorih Hotela Citya, Ulica Kneza Koclja 22, Maribor
Vsebina:
•

kakšni so učinki starega reka, da »vsak od nas svet vidi skozi svoja očala«,

•

kako lahko za minuto pogledate skozi očala drugih ljudi, ne da bi vam oni to zamerili,

•

kako razvozlati gordijski vozel različnih značajev skozi štiri osnovne življenjske pozicije:
+ + pozicija (pozicija realnosti)
+ - pozicija (pozicija večvrednosti)
- + pozicija (pozicija manjvrednosti)
- - pozicija (pozicija obupa)

•

kako postanete psiholog in prepoznate obrambne mehanizme sodelavcev in strank,

•

kako prepoznate in prekinete psihološko igro »power-play«,

•

kako ujamete ravnotežje pred pretirano popustljivostjo in pretirano zahtevnostjo do sodelavcev ter
strank.

Udeleženci bodo spoznali zakaj nekateri doživijo mnenje kot kritiko, vprašanje kot obtožbo, argument
kot dokazovanje, navodila kot razkazovanje moči nad njimi. Predstavili jim bomo, kako prepoznati, s
kakšnim sogovornikom imajo »opravka« in kako komunicirati ob različnih pristopih. Ozavestili bodo
ključna področja potencialnih nesporazumov v komunikaciji in zakaj je referentni okvir tisti, ki
pomembno vpliva na naš odnos do sveta, do sebe in do drugih ljudi. Vse to pa ima vpliv na način
medsebojne komunikacije in še na kaj ….
Posvet bo vodil: dr. Željko Ćurić, dr. med., po poklicu zdravnik in
soustanovitelj ter direktor projektov podjetja O.K. Consulting. V letu 1993 se je
iz Dubrovnika preselil v Ljubljano. Specializiran je za delo na področju
svetovanja, izobraževanja, treninga in klinične psihoterapije. Njegovo delovno
področje obsega individualna in skpinska svetovanja, izobraževanja,
usposabljanja in treninge na področju poslovne in športne psihologije ter
psihoterapije. Svetuje tudi Specialni enoti Policije pri zahtevnih pogajanjih v
kriznih situacijah. Željko je na osnovi nominacije udeležencev njegovih
delavnic prejel priznanje TOP 10 predavateljev.

Posvet je namenjen delodajalcem, managerjem, kadrovskim delavcem, predstavnikom strokovne javnosti,
pa tudi vsem ostalim, ki jih tema zanima in so tako ali drugače dejavni na tem področju.
Udeležba je na osnovi predhodne prijave brezplačna. Prijavite se lahko s prijavnicami na spletni strani:
https://www.stajerskagz.si/izdelek/posvet-ozavescanje-najpogostejsih-nesporazumov-v-komunikaciji-z-dr-zelko-curicem/
Prijave bomo sprejemali do zapolnitve mest, upoštevali bomo vrtni red prijav.

Zanimive in aktualne informacije s področja aktivnega in zdravega staranja najdete na spletni strani projekta:
www.projekt-polet.si.
Regijski posveti potekajo v okviru projekta »Razvoj celovitega poslovnega modela za delodajalce za aktivno
in zdravo staranje zaposlenih (POLET)«, ki ga sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz
Evropskega socialnega sklada.

Vljudno vabljeni, veselimo se srečanja z vami.

mag. Aleksandra Podgornik, l.r.
direktorica ŠGZ
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