VABILO
Številka:
Datum: 20. 7. 2022

Združenje občin Slovenije vabi na izobraževanje

Veščine javnega govora in retorike
Četrtek, 22. 9. 2022, od 9.00 do 13.00,
dvorana Ministrstva za kulturo, Maistrova ulica 10, 1000 Ljubljana
Vsebina
Vsebina je prilagojena potrebam županov in njihovih sodelavcev, ki se pri svojem delu srečujejo za
različnimi javnimi govori in nastopi. Predavatelj bo vsebino predstavil sproščeno in celo zabavno.
IZ PROGRAMA:
•

Razumljivost, verodostojnost, motivacija

•

Nebesedna govorica

•

Obvladovanje treme

•

Obvladovanje izpostavljenosti

•

Distanca, ritem, mašila

•

Od misli do prepričljivega govora (verbalizacija in argumentacija)

•

Prepričljive argumentacijske tehnike

•

Delo poteka v obliki predavanja in kratke praktične delavnice z različnimi vajami. Potrebno
je aktivno sodelovanje.

Cilji usposabljanja
Po usposabljanju bodo udeleženci:
•

Izboljšali svoj javni nastop

•

Nastopili z več samozavesti in samoobvladovanja

•

Znali izvesti učinkovito pripravo na govor

•

Znali obvladati telo na odru

•

Lažje obvladovati tremo in napetost pred nastopom
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•

Lažje pretvorili misli v besede in jih posredovali občinstvu

Trajanje
•

Delavnica bo trajala 4 polne ure z vključenim odmorom.

Predavatelj
Dr. Klemen Belhar se z izobraževanjem, treniranjem in svetovanjem poklicno ukvarja nekaj več kot
20 let. Ves ta čas deluje tudi kot trener veščin komunikacije, javnega govora, retorike in
predstavitev. Predaval, treniral in moderiral je v Sloveniji, v različnih evropskih državah in drugod.
Kot predavatelja oz. trenerja so ga glede na njegove izkušnje in aktivne metode pri predavanjih oz.
delavnicah povabili k sodelovanju večje izobraževalne institucije in podjetja.
Klemen Belhar je avtor več priročnikov in gotovo eden najbolj mednarodno priznanih trenerjev na
področju komunikacije in predstavitev.

Udeležence vabimo, da nam vnaprej pošljete vprašanja, s katerimi se srečujete pri svojem
delu.
Pomembno je, da ob prijavi na seminar na prijavnici navedete vaš spletni naslov, saj
boste nanj prejeli obvestila in gradivo
V primeru nezadostnega števila prijav, si pridržujemo pravico do odpovedi seminarja.
Prijave pošljite na Združenje občin Slovenije na e-naslov: info@zdruzenjeobcin.si
PRIJAVITE SE LAHKO TUDI PREKO SPLETNEGA OBRAZCA TUKAJ
Vljudno vabljeni!
Združenje občin Slovenije
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