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Popis cvičenia
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2.4 PÍSOMNÁ KOMUNIKÁCIA
2.4.1 Použitie zručností písomnej komunikácie pri tvorbe rozličných
obchodných dokumentov
LO13: Vie si vybaviť hlavné princípy efektívnych foriem písomnej
komunikácie a preukazuje schopnosť ich aplikovať jasným a
efektívnym spôsobom.
Kreatívna demonštrácia zručností písomnej komunikácie
Po dokončení tohto cvičenia, budú účastníci schopní:
1. Vybaviť si hlavné princípy efektívnych foriem písomnej
komunikácie
2. Porozumieť ich použitiu
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
Účastníci by sa mali rozdeliť do 2 alebo viacerých skupín. Úlohou
každej skupiny je pripraviť prezentáciu doplnenú plagátom
o princípoch písomnej komunikácie.

Cvičenie sprevádza
Riešenie
Iné komentáre pre trénera

Prezentácia by mala trvať 5 minú. Po nej musia účastníci zodpovedať
v priebehu 3 minúť otázky. Komisia ohodnotí skupiny na základe
nasledovných kritérií na škále 1-5)
Hĺbka porozumenia princípom písomnej komunikácie
Kvalita plagátu
Reč tela počas prezentácie
Odpovede na otázky
Tréner by mal účastníkov vyzývať ku použití holistického prístupu
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k záležitostiam obchodných písomností ale zároveň kreatívnemu
uchopeniu prezentácie a plagátu. Mali by sa zamerať na tieto princípy.
- Ľahká čitateľnosť
- Vizuálne pekné
- Znalosť problematiky
- Rešpekt voči používateľov
- Požitie techník pre jednoduché zobrazenie veľkého množstva
informácií
- Vhodný spôsob prezentácie
- Kto je používateľ? Nakoľko formálny/neformálny by mal byť
dokument?
- Použitie vhodných slov, ktoré môžu zavážiť.
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