Srdečně vás zveme na
odborný workshop na téma

Hodnotící systémy a techniky,
sebehodnocení, evaluace
a optimalizace
Lektor:

PhDr. Mgr. Dušan Kalášek,
je certifikovaný lektor Úřadu vlády ČR, který se zabývá především tematikou
soft skills, krizovým a projektovým management a strategickým řízením

Kdy: 28. 4. 2022, 17:00 - 19:00
Kde: Online - na platformě ZOOM
Svou účast, prosím, potvrzujte na e-mailovou adresu
pozvanka@esbm.cz. Kapacita workshopu je omezena.
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
Většina z nás je neustále pod tlakem pracovních, osobních nebo
studijních úkolů a mnohdy se s tímto tlakem nedokáže vyrovnat.
Hodnotící systém a sebehodnocení je u každého z nás rozdílný. Často
se stává, že díky neznalosti charakteristiky behaviorální psychologie
osobnosti dochází ke zbytečným a opakovaným chybám, které
přináší neúspěch v různých polohách života. Složitý a dlouhodobý
proces sebepoznání a techniky, které individuálně používáme jsou
brzdou v cestě za úspěchem. Rozvojový proces s pomocí správných
technik a s účastí zkušených evaluátorů a koučů může být správným
vykročením směrem ke splnění svých plánů a cílů.

MEDAILONEK LEKTORA
Dušan Kalášek působí v několika
společnostech, kde zastává funkci
výkonného ředitele, či je přímo
spolumajitel a má zodpovědnosti
v oblastech personálního řízení,
ekonomiky, správy organizace a obchodní činnosti. Absolvoval mnoho
vzdělávacích aktivit, školení a zkoušek
a tak se může pyšnit nepřeberným množstvím různých certifikátů
a osvědčení, které jsou signálem špičkové kvality a podporují jeho
osobní růst a přehled v aktuálně probíraných tématech. Veškeré
aktivity, kterým se lektor věnuje, si můžete prohlédnout na jeho
osobní webových stránkách www.kalasek.eu.

Svou registrací potvrzujete účast na akci a udělujete společnosti European School of
Business & Management SE, IČ: 29299306, souhlas s pořizováním obrazového záznamu za
účelem umístění na stránky www.esbm.cz a sociální sítě společnosti (Facebook, Instagram,
Twitter, LinkedIn). Společnost se zavazuje, že obrazové záznamy neposkytne třetí straně.

