KDYŽ SI LIDÉ HRAJÍ: MANIPULACE V ŽIVOTĚ MANAŽERA
V SOCIÁLNÍCH SLUŽBÁCH

Pojďte s námi rozpoznat tenkou hranici mezi manipulací a motivací.

ANOTACE
Na kurzu představíme základní znaky, principy a mechanismy manipulace
v pracovním prostředí a to jak ze strany kolegů, tak ze strany nadřízených či
podřízených. Naučíme se rozpoznávat různé typy manipulantů a vyhodnocovat
situace, ve kterých jsme manipulováni. Budeme společně hledat způsoby, jak
těmto situacím předcházet, jak v nich reagovat a jak zamezit jejich opakování.
Účastníci budou mít možnost vyzkoušet si základní kontramanipulativní techniky
přímo v modelových situacích vycházejících z jejich praxe.

CO VÁM KURZ PŘINESE
Budete znát projevy a chápat rizika
manipulace.
Rozpoznáte, kdy, kým a jak jste
manipulováni.
Budete umět používat základní
kontramanipulativní výroky.
Budete vědět, jak se manipulaci
bránit, jak jí předcházet a jak
postupovat v jednání s manipulativní
osobností, a to nejen v jednorázových
situacích, ale i v dlouhodobém horizontu.
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PRO KOHO JE KURZ URČEN

Pro pracovníky přímé péče,
sociální pracovníky, metodiky,
vedoucí služeb…

Rozsah kurzu je
8 vyučovacích hodin

LEKTOŘI O KURZU
Helena Kožíšková
Existují jiné cesty, než je manipulace. Existují způsoby, jak
manipulativní tendence dříve postřehnout a začít jim čelit.
Existuje motivace jako jiný způsob přístupu k lidem na cestě
ke společnému cíli. A o těchto tématech a hledání způsobů
a posunů je tento kurz.
Tomáš Masopust
Téma manipulace je pro mě doslova fascinují. S manipulanty
a s manipulací se setkávám v práci i osobním životě a vždy mě
znovu překvapí jejich kreativita. Stejně kreativní pak můžou být
i způsoby jak se jim bránit…

TUDYTAM  AKTUÁLNÍ KURZY
Chcete vědět, jestli je kurz aktuálně vypsaný jako otevřený? Navštivte naše webové stránky,
kde najdete také ceny kurzů. Otevřené kurzy se zpravidla konají v našem Vzdělávacím centru
v Praze. Kurz můžeme uspořádat i na míru ve vaší organizaci za výhodnějších podmínek!
Potřebujete vědět více informací? Neváhejte a volejte, nebo pište email:
+420 721 847 730, kurzy@tudytamvzdelavani.cz.
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