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Seminář

Vizuální myšlení v manažerské praxi, skečnouting ,
myšlenkové mapy Bonus 2 vstupenky do kina Cinestar
Seminář je určen:
Seminář je vhodný pro všechny, kteří by rádi rozvinuli své vizuální myšlení a vhodně ho uměli propojit se slovem. Dále na
semináři najdou inspirativní návody ti, kteří chtějí „vystoupit z boxu“ a získat jiný pohled na řešení situací, posílit kreativitu a
zlepšit prezentaci svých nápadů ostatním.

Cíl semináře:
Řešení úkolů originálním způsobem pomocí kreseb a obrázků rozvíjí naše schopnosti za hranice dosavadních možností. Pokud
se budete umět lépe dívat a vidět, budete schopni efektivněji vyřešit své pracovní a soukromé problémy. Jakákoli situace
dostane s obrázkem jasnější rysy. Myšlenkové mapy lze v praxi použít pro rozvoj profesního života a kariéry. Mohou být
významným pomocníkem v procesu učení, řešení problémů, time managementu nebo plánování a řízení velkých projektů.

Obsah semináře:
mozek a naše myšlení – kde se berou obrazy;
působení obrazů,
vztah vizuálního a verbálního myšlení, propojení slova s obrazem, působení na emoce;
trénink představivosti;
proces vizuálního myšlení – dívání, vidění, představa, ukazování;
abeceda vizuálního myšlení, základní otázky, skečnouting;
šest způsobů vidění;
myšlenkové mapy – pravidla tvorby, praktické tipy k využití, ukázka a řešení konkrétních úkolů – podle výběru
posluchačů;
síla a principy asociací.
Celý seminář je založen na praktických příkladech a různých cvičeních, kde si metody budete moci vyzkoušet a zažít.
Dostanete propracované studijní materiály s odkazem na další literaturu.

Časový harmonogram semináře:
8.30 – 9.00 – prezence účastníků
9.00 – 10.30 – seminář (1. část)
10.30 – 10.45 – přestávka
10.45 – 12.15 – seminář (2. část)
12.15 – 13.15 – oběd
13.15 – 16.00 – seminář (3. část) + diskuze

Lektor
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Ing. Mgr. Radka Loja
Radka je lektorkou, koučkou a terapeutkou. Původně vystudovala fakultu elektrotechnickou na ČVUT a později jednooborovou
psychologii na FF UPOL. Je členkou České společnosti pro analytickou psychologii. Pracovala v auditorských společnostech
PriceWaterhouseCoopers a Ernst&Young. Specializuje se na dvě oblasti: osobnostní rozvoj a sestavení…

Termíny a přihláška
Datum

Čas

Město

Místo

Cena
Litujeme, ale na tento termín semináře

9.11.2017

9:00 - 16:00

Praha

bude upřesněno

3690 Kč

se už nelze objednat.
Požádat o nový termín

Ceny jsou uvedeny bez DPH 21 %.
Sleva 10 % pro každého přihlášeného při současné objednávce jednoho semináře 3-5 osob.
Sleva 20 % pro každého přihlášeného při současné objednávce jednoho semináře 6 a více osob.

Doplňující informace
Cena semináře zahrnuje kromě účasti na školení také studijní či pracovní materiál zpracovaný lektorem, zodpovězení
dotazů v rámci diskuzního fóra a občerstvení, celodenní školení a kurzy i oběd. Na vyžádání vystavíme účastníkům osvědčení
o absolvování semináře.
Množstevní sleva na seminář Vám bude automaticky odečtena na faktuře. Více informací se dočtete v Podmínkách účasti na
semináři, které jsou součástí závazné přihlášky.
Dotazy týkající se problematiky školení, které nejsou příliš specifické a týkají se širšího okruhu posluchačů, je možné zasílat
předem na e-mailovou adresu: info@kursy.cz.
Dotazy budou zodpovězeny v rámci přednášky.
Spojení: Cca 1 týden před konáním semináře obdrží objednatel semináře plánek a popis cesty podle aktuální dopravní
situace.
Zajistíme dle Vašich představ i firemní vzdělávání! Kontaktujte nás ZDE. Pořádáme kursy a školení v rámci celoživotního
vzdělávání dospělých.

O tématu školení
Mezi pojmy, kterými se na semináři budeme zabývat, můžeme zařadit mimo jiné:
mozek a myšlení, myšlení školení, negativní myšlení, stres školení, emoce školení, zvládání emocí, mindfullness školení,
školení Praha atd.
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