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Cieľ metodického nástroja
Individuálne alebo skupinové
cvičenie
Typ metodického nástroja

Popis cvičenia
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2.3 Komunikácia, Telefonovanie, Vzťahy
2.3.2 Efektívna telefonická komunikácia
LO8: Vie si vybaviť hlavné zásady efektívnej telefonickej
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.
ZOSTAŇTE NA LINKE, PROSÍM
Po dokončení tohto cvičenia, budú účastníci schopní:
1. Komunikovať a efektívne používať telefón
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
Cieľom cvičenia je pomôcť účastníkom jasne a vhodne sa počas
telefonického rozhovoru vyjadrovať.
Pred cvičením:
Pripravte si kópie vytlačených kariet.
Nastrihajte ich.
Na začiatku cvičenia:
Vytvorte 2 skupiny.
Náhodne rozdajte účastníkom 20 malých kartičiek. (10 do
každej skupiny).
Počas cvičenia:
Účastníci majú zoradiť všetky kartičky, aby tak vytvorili zmysluplnú
konverzáciu. V prípade, že nenájdu správnu pre pokračovanie, budú
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vyradení z hry.

Cvičenie sprevádza
Riešenie

Iné komentáre pre trénera

Napr. jeden účastník začne:
- Tu je Katerina Ravenidou
- Účastník ktorí m kartičku „kto volá prosím?“ odpovie a vezme si
ďalšiu kartu. Ak však povie „Vaše meno?“ (teda použije
nesprávnu kartičku) vypadáva.
2 hárky obsahujúce 20 kariet so správnymi a nesprávnymi otázkami
(10 pre skupinu A a 10 pre skupinu B)
V prílohe nájdete správne odpovede a ako by mala vyzerať
telefonická komunikácia. Nesprávne odpovede sú vyznačené
červenou.
Počas cvičenia by mali byť použité postupne všetky karty. Na konci
tréner vysvetlí možné následky nesprávnej a správnej telefonickej
komunikácie.
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