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Vás pozýva na kurz

KREATÍVNY LÍDER
Rozsah a forma

Prezenčný zážitkový kurz v rozsahu 1 dňa v čase od 9.00 -16.00 hod.

Účastníci

Zamestnanci Národnej banky Slovenska, komerčných bánk a ďalších finančných
a nefinančných inštitúcií na rôznych pracovných pozíciách. Max. počet účastníkov je 12.

Cieľ

Po absolvovaní kurzu budú účastníčky/účastníci vidieť svoj tvorivý potenciál s dôrazom
na kreatívne vedenie. Ukazujeme, že tvorivá atmosféra napomáha tímu vo flexibilite
a efektívnom riešení problémov. Líder/líderka získajú vhľady do práce s kreatívnym
myslením u seba a druhých. Získajú tipy aké techniky, postupy potrebujú svojmu tímu
ponúknuť a ako vytvárať prostredie, kde kreativita rastie. Interaktívny tréning poukazuje
na kľúčovú kompetenciu "Kreatívne myslenie" a možnosti jej využitia vo vedení svojho
tímu ale aj seba samého.
Hlavný obsah kurzu bude vyskladaný z nižšie uvedených tém vzhľadom na dotazníkom
identifikované potreby a očakávania účastníkov:
Kreatívny postoj
Kreatívne zručnosti
Kreatívny proces
Kreatívne prostredie

Obsah

Ďalej sa na kurze budeme venovať témam:
Budovanie kreatívnej sebadôvery.
► Ako pracovať s postojom v kreatívnom myslení.
► Ako vytvárať prostredie pre kreatívne myslenie.
► Ako facilitovať kreatívny proces.
Rozvoj kreatívneho myslenia
► Počas kurzu budú realizované rôzne cvičenia a aktivity, ktoré sa zameriavajú na
rozvoj jednotlivých vlastností kreativity ako sú flexibilita, fluencia, originalita,
senzibilita a dajú sa využiť v pracovnom prostredí, najmä pri poradách.

LEKTOR:
Alexandra Kello pôsobí ako lektorka, facilitátorka a mentorka viac ako 17 rokov v HR firemnom vzdelávaní
zameranom na osobný rozvoj ľudí. Vyštudovala andragogiku a absolvoval úspešne výcvik dramaterapie. Neustále
sa zdokonaľuje v oblasti osobnostného rozvoja (Nenásilná komunikácia, Transakčná analýza, Interkultúrne
vzdelávanie, Train the trainers, Coaching v práci manažéra, Tanečná a pohybová terapia, Gamifikácia, Facilitácia
- výcvik, Práca so skupinou, Výcvik v skupinovej dynamike, Motivačné rozhovory - výcvik, Mentoringový výcvik).
Už viac ako tri roky je certifikovanou Google trénerkou pre projekt #IamRemarkable. Je súčasťou neziskovej
organizácie HodiNOVÍ záŠKOLÁCI, v ktorej sa venujú rozvíjaniu detí na 2.stupni v životných zručnostiach pomocou
neformálneho vzdelávania v online priestore. Dnes sa naďalej venuje práci s klientmi z biznisu ale aj učiteľmi,
študentami a neziskovým sektorom. Spolupracuje s neziskovou organizáciou The Duke of Edinburg, kde vedie
projekt Leaders of Tomorrow a zároveň rozvíja zamestnancov/zamestnankyne firiem /učiteľov/učiteľky ako
mentorov/mentorky pri sprevádzaní študentov/študentiek k dosahovaniu ich cieľov. Vo svojich tréningoch sa snaží
ľudí inšpirovať, aby v živote tvorili a rástli. Medzi významných klientov lektorky patria: Synergie, Prvá stavebná
sporiteľňa, Centire, Združenie pre kariérové poradenstvo, Slovenská zdravotná univerzita, Umenie byť ženou,
Nadácia Milana Šimečku, The Duke of Edinburgh, Medirex Group, Červený nos, Železničná spoločnosť Slovenska,
PRO SOLUTIONS, Leaf Academy, AjTy v IT, Swiss RE, VÚB, Krone Consulting, Panta Rhei a mnoho ďalších.

ORGANIZAČNÉ POKYNY
TERMÍN KONANIA:

11.10.2022 v čase 9.00 – 16.00 hod.

ÚČASTNÍCKY POPLATOK:
na 1 účastníka bez DPH
na 1 účastníka vrátane 20% DPH

200,00 EUR
240,00 EUR

PODMIENKY ÚČASTI:

Vyplnenie dotazníka na zmapovanie potrieb skupiny 8 dní pred realizáciou
samotného kurzu.
Vyplnenie testov zameraných na diagnostiku kreativity u účastníkov.

FAKTURAČNÉ ÚDAJE:

Inštitút bankového vzdelávania NBS, n. o.
Drieňová 1081/31
821 01 Bratislava - Ružinov
IČO: 42166373
DIČ: 2022730369
IČ DPH: SK 2022730369

BANKOVÉ SPOJENIE:

IBAN:
SWIFT:
Variabilný symbol:
Konštantný symbol:

GARANT PODUJATIA:

Mgr. Vladimíra Lauko Jacková
 +421 905 436 751
e-mail: vladimira.jackova@ibv-nbs.sk

MIESTO REALIZÁCIE:

Bratislava
Miesto konania bude upresnené v organizačných pokynoch rozposlaných
niekoľko dní pred realizáciou podujatia.

SK08 0720 0000 0000 0007 4069
NBSB SKBX
2403
0308

ÚHRADA ÚČASTNÍCKEHO POPLATKU:
Účastníci uhradia poplatok do termínu uzávierky t. j. 28.9.2022. Potvrdenie o úhrade (výpis z účtu alebo
z internetbankingu) zašlú e-mailom na adresu vladimira.jackova@ibv-nbs.sk.
PODMIENKY ZRUŠENIA ÚČASTI / ZMENY:
Záväznú prihlášku je možné stornovať iba písomne, najneskôr 5 pracovných dní pred začiatkom podujatia.
Zastúpenie účastníka je možné. Bližšie informácie o podmienkach sa nachádzajú vo Všeobecných obchodných
podmienkach na: http://www.ibv-nbs.sk/O-nas/VOP.
Vyplnené a potvrdené záväzné prihlášky zasielajte na adresu: vladimira.jackova@ibv-nbs.sk
alebo prostredníctvom on-line formulára na stránke: www.ibv-nbs.sk
najneskôr do 28.9.2022.
Kompletná ponuka vzdelávacích podujatí Inštitútu bankového vzdelávania NBS, n. o. je dostupná na internetovej
adrese http://www.ibv-nbs.sk

Ing. Tomáš Sokol, PhD.
riaditeľ
Inštitút bankového vzdelávania NBS, n. o.

