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2. 3 KOMUNIKÁCIA, TELEFONOVANIE, VZŤAHY
2.3.1 Jasná a efektívna obchodná komunikácia
LO07: Vie si vybaviť hlavné zásady efektívnej verbálnej i neverbálnej
komunikácie a preukázať spôsobilosť pri uplatňovaní týchto zásad
jasným a efektívnym spôsobom. Dokáže realizovať PR aktivity
zamerané na zlepšenie vzťahov na pracovisku, napríklad
blahoželania k narodeninám, meninám a ďalším špeciálnym
príležitostiam.
Cvičenie MOOZ: Porozumenie tomu, ako jasne a efektívne
komunikovať v rámci skupiny.
Po skončení tohto cvičenia, budú účastníci schopní:
1. Pomenovať a popísať pravidlá efektívnej komunikácie
2. Pomenovať a popísať bariéry efektívnej komunikácie
Individuálne
Skupinové
Písomné cvičenie
Analýza videa
Simulácia
Výber z viacerých možností
Skupinové cvičenie s kartami
Cvičenie s použitím ICT
Hranie rolí
Skupinová diskusia
Prípadová štúdia
Kreatívna skupinová práca
Súťaž
Tipy pre trénera: Riešenie začína z vesmíru a končí pri kohútovi.
Tréner nesmie prezradiť princíp riešenia, ZOOM, účastníci majú sami
prísť na to, čo majú robiť.

Prvá časť:
Náhodne rozdajte karty účastníkom ( v závislosti od veľkoti skupin,
dostane jeden účastník aj viacej kariet)
Druhá časť:
Tento projekt bol financovaný s podporou Európskej Komisie.
Táto publikácia (dokument) reprezentuje výlučne názor autora a Komisia nezodpovedá za
akékoľvek použitie informácií obsiahnutých v tejto publikácii (dokumente).

Účastníci si nesmú navzájom karty ukazovať, môžu o nich len hovoriť,
popisovať ich. Ich úlohou je usporiadať ich do logického radu.
Karty majú usporiadať, položiť na zem tvárou dolu, každý svoju kartu,
päť tak, aby ju ostatní nevideli. Raz položené už nemožno vziať späť.
Na konci tréner otočí karty, skontroluje poradie a vysvetlí riešenie.
Maximálny čas je 30 min.
Cvičenie sprevádza

30 farebných obrázkových kariet

Riešenie

Tréner počas cvičenia pozoruje priebeh a komunikačné bariéry medzi
účastníkmi. Na konci vysvetlí účastníkom ako prebieha komunikačný
proces. Zdôrazní tiež dôležitosť efektívneho kladenia otázok.
Vytlačte farebné karty. Toto cvičenie by malo účastníkom pomôcť pri
rozvoji komunikačných zručností.

Iné komentáre pre trénera

V prípade, že skupina neprichádza k riešeniu, môže tréner zastaviť
čas, urobiť prestávku, požiada ich aby na chvíľu odložili karty a počas
prestávky im pomocou rozboru pomôže identifikovať problémy
v komunikácii v skupine, ktoré im bránia dospieť k riešeniu.
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