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Komunikační a prezentační dovednosti
Specifikace: intenzivní individuální kurz (1 účastník s 1 lektorem)
Časová dotace: 4x 2 výuk. hodiny
Určeno pro: vedoucí pracovníky města a úřadu
Cíle kurzu:
Prohloubit znalosti a trénovat dovednosti v těchto oblastech
• Neverbální komunikace jako součást etické a efektivní komunikace
• Vhodná verbální stránka projevu
• Přizpůsobení komunikace situaci a publiku
• Nácvik krátkého proslovu
• Nácvik standardního vystupování na veřejnosti
• Zvládání stresu
• Zvládání krizových situací při proslovu na veřejnosti
• Doplňkově i odborná psychodiagnostika osobnosti ve vazbě na témata
kurzu, vč. její interpretace
Cena kurzu: Celkem 13800,- bez DPH (12000,- kurz + 1800,psychodiagnostika)
Lektor: Mgr. Ing. Lukáš Szlaur, psycholog a kouč
Místo realizace: Třinec, zasedací místnost Institutu EuroSchola
Termín: dle individuální dohody

Koučování jako nástroj řízení a sebeřízení
Specifikace: akreditovaný kurz pod č. AK/VE-270/2013, intenzivní
individuální kurz (1 účastník s 1 lektorem)
Časová dotace: 5x 2 výuk. hodiny
Určeno pro: vedoucí pracovníky města a úřadu
Cíle kurzu:
Prohloubit klíčové dovednosti manažera v těch oblastech, které účastník
sám vyhodnotí pro něj za nejdůležitější. Jedná se zejména o tyto oblasti:
• Efektivní komunikace na pracovišti
• Leadership druhých
• Zvládání nároků manažerské profese na pracovišti
• Skloubení profesních nároků s nároky osobními
• Prevence stresu a jeho zvládání
• Doplňkově odborná psychodiagnostika osobnosti ve vazbě na témata
kurzu, vč. její interpretace
Cena kurzu: Celkem 16800,- bez DPH (15000,- kurz + 1800,psychodiagnostika)
Lektor: Mgr. Ing. Lukáš Szlaur, psycholog a kouč
Místo realizace: dle potřeby klienta
Termín: dle individuální dohody
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Efektivní komunikace, prezentace a etika v komunikaci
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Specifikace: akreditovaný kurz pod č. AK/PV-375/2013
Časová dotace: celkem 16 výuk. hodin (ve dvou dnech)
Určeno pro: vedoucí úředníky a úředníky
Cíle kurzu:
Prohloubit znalosti a trénovat dovednosti v těchto oblastech
• Model efektivní komunikace
• Neverbální komunikace , signály a porozumění
• Verbální komunikace, užití
• Nácvik prezentace vč. bezpečného videotréninku (dle zájmu účastníků)
• Zvládání krizových situací při proslovu na veřejnosti
• Etika v komunikaci
• Neetická manipulativní komunikace
Cena kurzu: celkem 3980,- bez DPH (vč. občerstvení na kurzu)
Počet účastníků: do 12 osob
Lektor: Mgr. Ing. Lukáš Szlaur, Mgr. Dorota Madziová, MgA. Petr Kantor
Místo realizace: Třinec, zasedací místnost Institutu EuroSchola
Termíny realizace: 19.11. a 26.11.2015 (8,30-15,00 hod)

Fotoaparát jako pracovní nástroj úředníka
Specifikace: intenzivní tréninkový kurz s vlastním fotoaparátem
Časová dotace: celkem 12 výuk. hodin (ve 3 dnech)
Určeno pro: úředníky, kteří chtějí zlepšit praktické dovednosti práce
s fotoaparátem a fotografií
Cíle kurzu:
Prohloubit znalosti a intenzivně trénovat dovednosti práce s fotografií a to:
• Efektivní ovládání fotoaparátu (vč. zrcadlovky)
• Nastavování a využití fotografických režimů
• Nácvik efektivního snímání v terénu a místnosti v různých situacích
• Základní úprava fotografií v programu Zoner Free na notebooku
Cena kurzu: celkem 2480,- bez DPH (vč. občerstvení na kurzu)
Počet účastníků: malá skupinka do 8 osob
Lektor: Marek Džupin, významný regionální fotograf
Místo realizace: Třinec, zasedací místnost Institutu EuroSchola
Termíny: 30.9.2015 (16,00-18,30 hod), 3.10. (8,30-13,00 hod) a 7.10.
(16,00-18,30 hod)
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IT nástroje k profesionalizaci úředníka
Specifikace: intenzivní tréninkový kurz v IT učebně
Časová dotace: celkem 12 výuk. hodin (ve 2 dnech)
Určeno pro: úředníky, kteří se chtějí naučit základní praktické dovednosti
ovládání digitálních technologií a nástrojů
Cíle kurzu:
seznámit a naučit uživatele efektivně obsluhovat dnes běžně dostupné IT
technologie a nástroje jako
• ovládání a záludnosti tabletu a notebooku
• efektivní propojení PC s chytrým telefonem, tiskárnou či skenerem a
jejich základní nastavení a ovládání
• ukládání dat včetně zálohování
• využívání nových možností internetu a digitálních technologií v běžném
a profesním životě, rizika a ochrana před rizikem
Cena kurzu: celkem 2480,- bez DPH (vč. občerstvení na kurzu)
Počet účastníků: malá skupinka do 8 osob
Lektor: Ing. Marian Krop, lektor a IT specialista
Místo realizace: Třinec, zasedací místnost Institutu EuroSchola
Termíny: 13.10.2015 a 20.10.2015 (8,30-13,30 hod)

Další podmínky platné pro všechny kurzy:
Závazné přihlášení na jednotlivé kurzy probíhá formou zaslání e-mailu na
adresu institut@euroschola.cz s uvedením celého názvu kurzu, jména
účastníka a fakturačních údajů plátce. Přijetí přihlášky bude potvrzeno
zpětný zasláním zálohové faktury, která musí být zaplacena nejpozději 3
dny před realizací kurzu.
Individuální kurzy (Komunikační a prezentační dovednosti, Koučování jako
nástroj řízení a sebeřízení) jsou splatné po realizaci celého kurzu, do 14
dní po vystavení faktury, bankovním převodem.
Jsme plátci DPH.
Každý účastník obdrží certifikát o absolutoriu kurzu.
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