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2.4 PÍSOMNÁ KOMUNIKÁCIA

Názov a číslo kapitoly

2.4.1 Použitie zručností písomnej komunikácie pri tvorbe rozličných
obchodných dokumentov
LO15 Dokáže písomne komunikovať na úrovni vhodnej v
podnikateľskom prostredí (používa obchodné termíny, vyhýba sa
hovorovému jazyku atď.).

Názov a číslo výstupu
vzdelávania

Názov metodického nástroja
Cieľ metodického nástroja
Individuálne alebo skupinové
cvičenie
Typ metodického nástroja

Vhodná písomná komunikácia
Po skončení tohto cvičenia, budú účastníci schopní:
1. Vhodne používať obchodnú písomnú komunikáciu.
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

Popis cvičenia

Účastníci dostanú text vo worde. Ich úlohou je identifikovať
chyby v nasledovných oblastiach:
1. Gramatické a pravopisné chyby
2. Štruktúra
3. Použitý jazyk
4. Formálnosť/Neformálnosť
5. Jasné vyjadrenie zámerov
6. Jednoznačnosť písomnej prezentácie

Cvičenie sprevádza

Jeden list neformátovaný pre účastníkov
Jeden formátovaný pre trénera
Účastníci majú:
Naformátovať text
Skontrolovať pravopis a gramatiku
Skontrolovať spôsob reči

Riešenie

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).

Iné komentáre pre trénera

Atď...
Pri cvičení môže tréner použiť tento alebo iný dokument. Mal by
obsahovať rôzne typy chýb vrátane formátovanie. Informujte ich, že
text je potrebné profesionálne naformátovať (odrážky, odseky, ...)

Cvičenie pre účastníkov
Dobrý deň Pani./Pán?,
Ako sa máte?
V časopise College Graduate Magazine som videla tréningový program vašej spočnosti a chcem vedieť,
aká je možnosť zúčastniť sa. Rada bi som si vybudovala karieru v retail manažmente a chcem sa
sťahovať do New Yourku. Rada by som sa dozvedela o škole a možnostiach tréningov. Čo sa týka
mojej kvalifikácie, tak mám 1. Bakalársky diplom v podnikovom manazmente, 2. Magistersky titul
v Marketingu, 3. Cerifikát v projektovom manžmente. Takisto mám skúsenosť ako Predajca a taisto
som bola na dvoch stážach v retail manažmente.
Moj životopis obsahuje ďalšie informácie o mojich zručnostiach a skúsenostiach. Ocenila by som
príležitosť prediskutovať s vami tento trénongoví program a poskytnúť vám ďalšie info o mojej
kandidatúre. Kedykoľvek ma kontaktujte na čísle, 555-555-5555.
S pozdravom.

Petra

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).

Správny list (pre trénera)
Vážený Pán Wilson,
Obraciam sa na Vás v súvislosti s retail vzdelávacími programami, ktoré ste prezentovali v časopise
College Graduate Magazine a rada by som sa dozvedela o možnosti podať prihlášku.
Zaujímam sa o kariéru v tejto oblasti, a plánujem sa v blízkej budúcnosti presťahovať do New York
City. Veľmi rada by som sa dozvedela bližšie informácie o tejto vysokej škole a existujúcich
možnostiach vzdelávania.
Čo sa táka moje kvalifikácie, som držiteľom:
1. Bakalárskeho titulu v Podnikovom manažmente
2. Magisterského titulu z Marketingu
3. Certifikátu z Projektového manažmentu.

Okrem iného, mám predchádzajúcu skúsenosť v oblasti retailu ako Predajca a úspešne som
absolvovala dve stáže zamerané na retail management.
Môj životopis, ktorý nájdete v prílohe obsahuje dodatočné informácie o mojich skúsenostiach
a zručnostiach. Veľmi by som ocenila príležitosť prediskutovať s Vami tento vzdelávací program
a poskytla vám o sebe viac informácií.
V prípade záujmu ma môžete kontaktovať na telefónnom čísle 555-555-5555.
Ďakujem za čas, ktorý ste venovali posúdeniu mojej prihlášky a teším sa na možný rozhovor s Vami.
S úctou
Petra Kráľovská
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