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TeleDom – Vzdelávacie centrum, ktorého prevádzkovateľom je spoločnosť Novitech Partner s.r.o. sa
nachádza v blízkosti centra mesta na Timonovej ulici č. 27. Hlavným poslaním Vzdelávacieho
a konferenčného centra TeleDom je poskytovanie najnovších znalostných služieb pre našich
zákazníkov.
Ponuka vzdelávacích modulov
Ponúkame širokú škálu akreditovaných odborných kurzov a školení zameraných na rozvoj a zlepšenie
manažérskych zručností, ktoré Vám zaručia nielen Váš pracovný a osobnostný rast, ale aj cestu
k jednotlivým spôsobom ako úspešne realizovať svoje plány a ciele v oblasti podnikania.
Naši lektori Vám vďaka dlhoročnej praxe poskytnú rôzne osvedčené metódy a spôsoby zvládnutia
procesov, ktoré Vám pomôžu v operatívnom riadení. Jednotlivé modelové situácie si budete môcť
vyskúšať priamo aj na školení pod vedením odborných lektorov, ktoré budete môcť rýchlo a úspešne
aplikovať v praxi.
Ponúkame skupinové školenia pre verejnosť, ale aj pre uzavreté skupiny v rámci jednotlivých
spoločností aj priamo v sídlach firiem, kde rozsah a obsahovú náplň vieme prispôsobiť požiadavkám
objednávateľa.
Naše vzdelávacie aktivity definujeme v ponuke, ktoré rámcovo špecifikujeme a podrobnejšie
informácie pochopiteľne poskytneme na Vaše požiadanie. Sú to tieto okruhy vzdelávacích aktivít
a seminárov.
Kód

Názov vzdelávacej aktivity

Termín

Rozsah hodín

Cena
s DPH v €

Podľa dohody
s odberateľom

4 hodiny

145,00 €

Podľa dohody
s odberateľom

2 dni

536,00 €

1 hodina

170,00 €

3 a viac hodín

150,00 €

Komunikačné a rozvojové
zručnosti
Ochutnávka Osobnostného
portrétovanie pre rozvoj
zamestnancov i tímu
A0.10

Workshop Lumia Spark
(Osobnostné portrétovanie pre
rozvoj zamestnancov i tímu)
Osobnostný portrét Lumia Spark
Konzultácie

Podľa dohody
s odberateľom
Konzultácie

V cene Workshopu Lumina Spark je zahrnutý osobnostný portrét Lumina Spark v hodnote
130 € s DPH.
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Cena školenia je uvádzaná na osobu/kurz.
Minimálny počet uchádzačov v skupine ju 7 osôb.
Lektor: RNDr. Alexander Birčák.
Seminár zahŕňa:
 Lektorské služby (diskusia a priebežné konzultácie)
 Študijný materiál
 Občerstvenie
 Osobnostný portrét Lumina Spark
 Popis jednotlivých modulov
Chcete napredovať vo svojom živote a urobiť zmeny vo Vašom pracovnom, alebo osobnom živote ?
Pozývame Vás na Ochutnávku workshopu Lumina Spark.
Príďte si vyskúšať, ako to celé funguje.
Ponúkame Vám 2 dňový Workshop sebapoznania a komunikácie Lumina Spark, kde sa o sebe
dozviete zaujímavé veci, vyskúšate si naše inovatívne metódy rozvoja zamestnancov. Workshop je
zaujímavý tým, že človek na základe vyplneného dotazníka získa svoj Osobnostný portrét v ktorom
sú popísané jeho silné a slabé stránky. Na základe svojho portrétu si určí, ako efektívne pracovať na
plnení svojich pracovných či osobných výziev v živote.
Na základe výsledkov z Osobnostného portrétu, Vám následne vieme nastaviť program vzdelávania
ušitý priamo na Vašu mieru.

OCHUTNÁVKA

Osobnostné portrétovanie pre rozvoj zamestnancov i tímu

Cieľová skupina

Pre riaditeľov, manažérov a personalistov.
Chcete:
- zlepšiť vzťahy a komunikáciu na pracovisku?
- zlepšiť pracovné výsledky jednotlivých zamestnancov, i celých tímov?
- pomenovať potenciál a smer ďalšieho rozvoja zamestnancov?
Využite k tomu osobnostné portrétovanie Lumina Spark a interaktívne
tréningy zamerané na rozvoj komunikácie a efektivity tímu.
Psychometria Lumina Spark skúma 24 osobnostných rysov, ktoré
ovplyvňujú výkon, komunikáciu a správanie človeka a vytvárajú jeho
jedinečný „osobnostný portrét“.
Rovnako ako pohľad do zrkadla nám pomáha vylepšiť náš výzor podľa
nášho priania, aj pohľad do nášho osobnostného portrétu nám pomáha
vylepšiť našu komunikáciu, náš výkon i spoluprácu s inými.
Osobnostný portrét je tiež východiskom pre individuálne koučovanie,
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Osobnostné portrétovanie pre rozvoj zamestnancov i tímu
ktoré slúži na prekonanie konkrétnych pracovných problémov a zvýšenie
efektivity jednotlivcov. Z osobnostného portrétu vie kouč na konzultácii určiť
osobnostné kvality, ktoré spôsobujú klientovi jeho konkrétne pracovné
problémy a tiež ho nasmerovať k ich efektívnemu riešeniu.
Na Ochutnávke sa zameriame na dôležitý rozmer našej osobnosti – spôsob,
ako komunikujeme s inými ľuďmi. Formou praktických cvičení si
pomenujete, akým spôsobom komunikujete s ľuďmi Vy. Čo je prínosom
takého spôsobu komunikácie, čo je naopak jeho slabinou, a ako to prípadne
zmeniť.
Pozrieme sa na to:
– Aký máte vzťah k rozprávaniu
v spoločnosti
– Ako prejavujete emócie
– Ako ovplyvňujete iných ľudí

Čo získate počas štyroch hodín:
•

Zažijete ochutnávku interaktívneho „Workshopu sebapoznania Lumina
Spark“, kde si priamo vyskúšate naše inovatívne metódy, a zároveň sa
dozviete niečo o sebe

• Zoznámite sa s obsahom osobnostného portrétu.
•

Príklady reálnych situácií našich klientov, ktoré sme vyriešili s pomocou
našich nástrojov

•

Po Ochutnávke môžete získať svoj vlastný osobnostný portrét Lumina
Spark

Lumina Spark: Mandala osobnostných kvalít.
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Osobnostné portrétovanie pre rozvoj zamestnancov i tímu
Lumina Spark: Vašich 24 osobnostných kvalít detailne

Ako sa prihlásiť na Ochutnávku.
1. Prihlásiť sa môžete:
 Zaslaním záväznej prihlášky
 Telefonicky na čísle 0903 467 556 alebo 055/32 74 428

Workshop Lumina Spark
Chcete:
- zlepšiť vzťahy a komunikáciu na pracovisku?
- zlepšiť pracovné výsledky jednotlivých zamestnancov, i celých tímov?
- pomenovať potenciál a smer ďalšieho rozvoja zamestnancov?
Využite k tomu osobnostné portrétovanie Lumina Spark a interaktívne
tréningy zamerané na rozvoj komunikácie a efektivity tímu.
Na Workshope Lumina Spark sa zoznámime so štyrmi rozmermi
osobnosti:
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Workshop Lumina Spark
1. Ako komunikujeme s inými ľuďmi – Extraverzia / Introverzia.
2. Čo sledujeme pri komunikácii s inými ľuďmi – Orientácia na Ľudí / na
Výsledok.
3. Aký máme prístup k úlohám – Poháňaný inšpiráciou / Disciplínovaný.
4. Ako rozmýšľame – Mysliaci komplexne / Nohami na zemi.
Uvedomenie si súčasného stavu vecí nám pomáha pochopiť, prečo sa
správame tak, ako sa správame a prečo dosahujeme v živote také výsledky,
ako dosahujeme. A čo je treba urobiť, aby sme to zmenili.
Každý rozmer sa delí na šesť konkrétnych osobnostných kvalít. S
jednotlivými osobnostnými kvalitami sa zoznámime formou praktických
cvičení.
Celý workshop účastník absolvuje každý so svojim osobnostným portrétom
Lumina Spark.
Po workshope je možné využiť konzultácie – osobný koučing zameraný
na prekonanie konkrétnych pracovných, či osobných prekážok.
Pre tímy má tento workshop najväčší prínos v tom, že sa jeho členovia medzi
sebou lepšie spoznajú. To pomáha budovať vzájomnú dôveru medzi
členmi tímu, čo je predpokladom k zvýšeniu efektivity tímu i k
efektívnejšiemu vedeniu porád.

Osobnostný portrét Lumina Spark
Osobnostný portrét “Lumina Spark – Vašich 24 kvalít detailne” zobrazuje
konkrétne hodnoty vašich osobnostných kvalít. Pomocou neho si uvedomíte
svoje silné stránky, i osobnostné kvality, ktoré veľmi nevyužívate.
Pomôže Vám to pochopiť svoje správanie i správanie svojich kolegov. To
napomáha prijatiu ľudí takých, akí sú, a rozvíjať s nimi spoluprácu založenú
na ich silných stránkach.
Vyberáme z obsahu:
- Rozloženie vašej osobnosti v mandale (kruhu) osobnostných kvalít.
- Vaše silné stránky a možné slabé stránky.
- Dva citáty pre vašu inšpiráciu.
- Tri pohľady na to, kto ste.
- Váš archetyp podľa osobnosti.
- Vaše prirodzené kvality.
- Vaše každodenné kvality.
- Vaše prehnane sa prejavujúce sa kvality.
- Vašich 24 kvalít detailne.
- Práca s vašim protikladom.
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- Rozpoznávanie podobnosti v ostatných.
- Práca s niekým vám podobným.
- Vaše komunikačné preferencie.
- Ako vytvoriť vysokovýkonný tím.
Ako získate svoj osobnostný portrét Lumina Spark.
Na váš email Vám pošleme link na on-line dotazník so 144 otázkami. Na
uvedenom linku si vytvoríte konto – zadáte svoje prihlasovacie meno a heslo a
vyplníte dotazník. Vyplnenie trvá približne 30 minút.
My vám potom vygenerujeme a vytlačíme váš osobnostný portrét. Portrét vám
prinesieme na workshop / konzultáciu a odovzdáme vám ho do vašich rúk.
Osobnostný portrét podlieha zákonu o ochrane osobných údajov (GDPR)
a bez vášho písomného súhlasu nebude poskytnutý tretím osobám.

Naše kontaktné údaje

Veríme, že Vás naša ponuka oslovila
a tešíme sa na stretnutie s Vami.
Novitech Partner s.r.o., Moyzesova 58,
040 01 Košice, Slovensko

S pozdravom
Zuzana Dubovecká
Manažér, Vzdelávacie služby TeleDom

Prevádzka Vzdelávacie centrum TeleDom
Timonova č. 27, 040 01 Košice
Tel: +421 55 3274 428, 3274 402
Fax: + 421 55 3274 429
Mobil: + 421 903 467 556
E-mail: dubovecka.zuzana@teledom.sk
Web: www.teledom.sk

Naša Virtuálna prehliadka (click)
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Kde nás najdete
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