Srdečně vás zveme na
odborný workshop na téma

Motivace
a způsoby ovlivňování
Lektor:
Mgr. František Paikrt
působí jako freelance trenér, lektor a konzultant. Aktivně školí a podílí
se na přípravě vzdělávacích programů a školících materiálů. Jeho
doménou je Proces řízení změny, Situační vedení lidí, Emoční
inteligence a zvládání konfliktních situací, Komunikace, Argumentace,
Obchodní dovednosti a Kompetenční modely v oblasti AC/DC.

Kdy: 8. 3. 2021, 17:00 - 19:00
Kde: Online, na platformě Zoom
Svou účast, prosím, potvrzujte na e-mailovou adresu
pozvanka@esbm.cz. Kapacita workshopu je 100 míst.
Akce je zdarma.
Pokud budete chtít vystavit certifikát stvrzující Vaši účast,
kontaktujte nás na emailu: pozvanka@esbm.cz. Certifikát je
zpoplatněn částkou 500 Kč.

ANOTACE WORKSHOPU
- Identifikujeme z čeho se skládá jev zvaný Motivace
- Rozlišíme a prozkoumáme 3 typy motivace
- Postavíme k sobě pojmy motivace a motivátor
a definujeme je
- Představíme vám teorii Ikigai a Job Crafting
- Propojíme toto téma s pojmem emoční inteligence

MEDAILONEK LEKTORA
Mgr. František Paikrt vystudoval
učitelství na Pedagogické fakultě
Univerzity Jana Evangelisty Purkyně,
kde po jejím absolvování působil
jako externista na Katedře matematiky a ICT. Absolvoval také stáž v
St Martin’s College – Ambleside. V
roce 2011 přijal nabídku společnosti
Tesco stores ČR a.a. a stal se Oblastním specialistou vzdělávání a rozvoje. Jeho zodpovědností byla
organizace a realizace školení středního managementu
společnosti v rámci měkkých dovedností, organizace a realizace assessment center, development center a též hodnocení
a plánování rozvoje zaměstnanců. Nyní působí jako freelance
trenér, lektor a konzultant. Aktivně školí a podílí se na přípravě
vzdělávacích programů a školících materiálů. Jeho doménou je
Proces řízení změny, Situační vedení lidí, Emoční inteligence a
zvládání konfliktních situací, Komunikace, Argumentace,
Obchodní dovednosti a Kompetenční modely v oblasti AC/DC.
Jeho hlavním business partnerem je Apple Inc. – kde působí
jako Apple Certified Sales Trainer pro ČR a SR a od 1.1.2017
také jako APR Retail Development Manager pro ČR a SR.

