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MURDER MYSTERIES - aneb vražda, kterou hrav  p ežijete
22.9. PR lánek

Soft skills, angli tina, teambuilding

John Arnheim je partnerem v prosperující bance. Má milující ženu, spolehlivé p átele
a kolegy. V život  mu vše vychází až …… dokud není nalezen mrtev na oslav
svých 50. narozenin. Oslava se koná na odlehlém venkovském sídle na ostrov  Isle
of Man, p ítomni jsou pouze obchodní partne i a lenové rodiny. Vy ešíte tento

ípad než poslední trajekt odpluje na pevninu?

„ íme se od svých klient .“ Kurz vznikl na popud HR odd lení našeho klienta.
„Naši manaže i už byli unaveni z mnoha školení vyjednávání, prezentací, vedení
porad, prevence stresu a cht li n co, co pro n  bude nejen rozvoj, ale i zážitek a
odm na.“

Tak vznikly Murder Mysteries – kurzy op edené tajemstvím, které klienty láká i d sí. Personalisté bývají otev eni zm nám a novinkám, ale
nebude vedení firmy považovat takový kurz za vyhazování pen z? A co zam stnanci? Bojí se, že se budou muset aktivn  zapojit a ješt
k tomu v cizím jazyce? Jaký p ínos bude kurz mít pro naše zam stnance? Není lepší z stat p i zemi a objednat klasický „leadership nebo
time management“?

Dle výzkum  Davida Kolba, který rozpracoval myšlenky Jona Deweye (zakladatele zážitkového vzd lávání), pramení 80 % našeho
poznání z vlastních zážitk , které si následn  p etvo íme do podoby obecného poznatku, kterým se pak ídíme.

Poznatky získané prožitkovou metodou jsou dlouhodob  zapamatovatelné a snadno vybavitelné. To dokládá Dalova pyramida u ení,
podle níž si lidé po dvou týdnech pamatují:

10 % z toho, co tou
20 % z toho, co slyší
30 % z toho, co vidí
50 % z toho, co slyší a vidí
70 % z toho, co eknou a napíší
90 % z toho, co ud lají                                                                                         P ij te si to tedy vyzkoušet!

Poznatky tohoto druhu se zasloužily o vznik zážitkové pedagogiky. Její principy nejlépe vyniknou v porovnání s klasickým pojetím
vzd lávání, kde expert p edává své v domosti ú astník m vzd lávání a ti, více i mén  pasivn , p ijímají poznatky.

Oproti tomu je zážitkové vzd lávání založeno na aktivit  ú astníka kurzu, aktivní role lektora a ú astníka se st ídají a prolínají. Ú astník
ejímá osobní odpov dnost za výsledky u ení, mezi ob ma stranami je vyvážená spolupráce a zárove  jsou kladeny zvýšené nároky na

lektora a na dramaturgii kurzu. astníci jsou do d je vtaženi od první minuty. Stanou se z nich týmy detektiv , kte í p ípad eší.

V atraktivních kulisách anglického venkova 19. století aplikují své m kké
dovednosti v praxi. Vyjednávají,  taktizují,  obhajují  své  teorie,  prezentují
fakta, eší konflikty, delegují a zárove  se u í precizn  formulovat a

emýšlet v cizím jazyce a ješt  se p i tom baví. Proto lze tento kurz využít i
v rámci teambuildingu.

Obecn  se úrove  znalosti cizích jazyk  zvyšuje a p ibývá klient , kte í své
znalosti pot ebují profesn  zacílit nebo specializovat. Praxe nám ukázala, že
pokud je n kdo pokro ilý v angli tin  a zárove  má m kké dovednosti na vysoké
úrovni, propojení výše uvedeného je pro n j novou výzvou a zdaleka ne
samoz ejmostí.

Také kulturní odlišnosti se v našem podnikání asto podce ují, mnoho obchod
se neuskute ní v d sledku jazykové bariéry a až 30 % smluv ro  se neuzav e
kv li neprofesionální a neefektivní komunikaci, prezentaci a vyjednávání, které nerespektuje obchodní a kulturní zvyklosti a rozdíly mezi
zú astn nými stranami. Mezi další oblíbená témata pat í nap . Constructive Feedback, Legal English – Contracts, Stress and Time
management, Ledership Skills, Meetings – Making Your Point Efficiently, atd. Podívejte se na celkovou nabídku soft skills kurz .

Kurzy m kkých dovedností v angli tin  (pop . v n in ) poskytují 2 produkty v jednom. P edpokládají již solidní znalost cizího jazyka
(B1+) a reagují na zvyšující se tempo práce a úbytek asu a financí na vzd lávání zam stnanc . Zam stnanci se asto u í cizí jazyk
zcela odtržený od jejich firemní praxe a paraleln  navšt vují školení soft skills v eském jazyce, asto zacílené pouze na eský trh. My
jsme ob  v tve vzd lávání propojili a výsledkem jsou velmi efektivní kurzy, které díky jejich obsahu a náro nosti vysoce ohodnotilo jen
v roce 2013 na 300 ú astník , jejichž reference vás jist  inspirují.

Máte rádi zm nu a dobrodružství? Jste komunikativní? Je pro Vás osobnost lektora klí ová?
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Hledáte vhodného partnera pro zajišt ní kurz  m kkých dovedností nebo jazyk ?

Zveme Vás na ochutnávku našich kurz  soft skills
v pátek 10. 10. 2014

9.00 – 9.30 Neformální snídan
9.30 – 11.00 Murder Mystery
11.15 – 12.45 Communicating Accross Cultures

 

ihlášky, p ípadn  dotazy sm ujte na Ing. Janu Šimonovou, M.A. na e-mailové adrese jana.simonova@threshold.cz, i telefonicky
+420 734 850 459.

Po et míst je omezen, p ihlašujte se tedy prosím ihned nejpozd ji do 3. 10. 2014 výše uvedeným zp sobem.

Kurzem vás bude provázet Ing. Leoš Mauer, M.A.

ednášel na VO FTVS UK Praha, na Diplomatické akademii University of Westminster a pro významné
eské firmy. Dlouhodob  p sobil v zahrani í jako vojenský p id lenec eské republiky ve Velké Británii, a

jako sty ný d stojník Národního zastoupení R na velitelství NATO AIRNOTH Ramstein, SRN. V t chto
pozicích jednal jak s p edstaviteli parlament , vlád, obchodními spole nostmi, tak nap . se zástupci Talibanu.

V pozici referent Evropské Unie, Odboru EU a mezinárodního práva, Ministerstva vnitra jednal v orgánech
Evropské Komise v Bruselu. Vystudoval University of Westminster in London v oboru Diplomacie a
mezinárodní vztahy se zam ením na mezinárodní bezpe nost, mezinárodní právo, obchod a média.

šíme se na vás! Threshold Training Associates

Štítky: Firemní vzd lávání Vzd lávací a poradenské spole nosti

Zdroj: Threshold Training Associates

THRESHOLD je zavedená jazyková škola. Zajiš ujeme kvalitní služby v oblasti jazykového vzd lávání od roku 1995.

Omlouváme se, ale tento lánek Vám nem žeme poskytnout
k umíst ní na Váš web nebo do tišt ného asopisu.

Zaujal Vás tento lánek? Objednejte si služby tohoto dodavatele na EduCity.cz a jako lenové Klubu EduCity m žete získat co navíc.

Tento lánek byl p ipraven ve spolupráci s firmou:
Threshold Training Associates s.r.o.

Adresa
Wassermannova 1039, vchod z Trnkova nám stí, 15200 Praha 5-Barrandov

Kontakty
Tel.:  734 850 459, 251 001 290
E-mail:  marketing@threshold.cz
Web:  http://www.threshold.cz
Kontaktní osoba:  Ing. Jana Šimonová, M.A., Mgr. Dagmar Hadravová

Copyright © 2014 IVITERA a.s. Veškeré lánky, informace a materiály publikované na serveru hrnews.cz nesm jí být dále ší eny, kopírovány nebo v
jakékoli podob  publikovány bez svolení spole nosti IVITERA a.s.

Podmínky spole nosti Ivitera a.s.

Podmínky využívání služeb spole nosti Ivitera a.s.

V souladu se zákonem . 101/2000 Sb., o ochran  osobních údaj , ve zn ní pozd jších p edpis , tímto prohlašuji, že souhlasím se
zpracováním, užitím a uchováním mých osobních a prezenta ních údaj  spole ností IVITERA a.s., se sídlem Kafkova 16, 160 00
PRAHA 6, zapsané u rejst íkového soudu v Praze, oddíl C vložka 82484, I : 28186575 prost ednictvím jejích internetových stránek a
projekt  za ú elem zp ístupn ní t chto údaj  potenciálním obchodním partner m a zam stnavatel m, aby se tito s mými osobními a
prezenta ními údaji seznámili a p ípadn  mne mohli oslovit s nabídkou zam stnání, brigády, praxe i jiných typ  obchodních sd lení.
Beru na v domí, že poskytnutí t chto osobních a prezenta ních údaj  je dobrovolné.

Jedná se p edevším o základní osobní a prezenta ní údaje d ležité pro evidenci v systému: Jméno a p íjmení, datum narození,
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