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Zapisy prowadzone drogą e-mailową. Proszę przesłać zgłoszenie, w którym zawarte będzie:

– imię i nazwisko

– wybrane szkolenie.

Zgłoszenia proszę kierować na adres: koloinnowacji@kul.lublin.pl

1. Budowa swojego wizerunku – prowadzący: Pani Marta Szymańska-Jarosz 

Kiedyś tajniki savoir-vivre’u były domeną wyższych sfer. Dziś znajomość reguł grzeczności już na

etapie poszukiwania pracy jest jednym z podstawowych oczekiwań pracodawcy. Czy wiesz, jak

dobrze wypaść w trakcie rekrutacji? Warsztat ma służyć nabyciu wiedzy i umiejętności dotyczących

skutecznej  autoprezentacji  oraz budowania pozytywnego wizerunku w celu zwiększenia swoich

szans w procesie rekrutacji.

Sala: GG-212, godz.: 12:00 – 14:00 (2h)

2. Tworzenie prezentacji multimedialnych w programie PREZI – prowadzący: Pani Anna

Starościc

Udana prezentacja,  która zachwyca odbiorców, to nie  tylko dobrze przemyślany temat.  Równie

ważny jest  sposób,  w jaki  prezentujemy wybrane  treści,  w szczególności  narzędzia  za  pomocą

których możemy je wizualizować. Wizualna warstwa naszego wystąpienia ma ogromny wpływ na

ocenę naszego wystąpienia. Powszechnym sposobem w tym względzie są prezentacje oparte na

seriach  slajdów  (PowerPoint,  Impress).  Proponowane  warsztaty  uczą,  jak  skorzystać

z nowoczesnego  i  bardziej  dynamicznego  narzędzia  –  Prezi.   Zaletą  Prezi  jest  łatwość  obsługi

i darmowy dostęp. Wady... co nie ma wad? 

Sala: CN-021, godz.: 9:00 – 12:30 (2,5h)

http://www.prezi.com/


3. Budowanie  społecznej  odpowiedzialności  biznesu  –  prowadzący:  Pani  Karolina

Oziemczuk 

Warsztat  poświęcony  jest  prowadzeniu  polityki  zaangażowania  społecznego  i  poszczególnych

projektów  –  skutecznym  narzędziom  zaangażowania  społecznego  biznesu,  m.  in.  programom

wolontariatu pracowniczego.

Na warsztacie dowiesz się:

- co kryje się pod ideą CSR

-  jak funkcjonuje Społeczna Odpowiedzialność Biznesu w Polsce 

-   jakie korzyści dla firm i interesariuszy płyną z CSR 

Sala: GG-236, godz.: 10:00 – 12:00 (2h)

4. Organizacja wystąpień publicznych – prowadzący: Pan Jacek Czerwiński

Celem warsztatu jest zaprezentowanie w praktyce ćwiczeń, które w prosty sposób pomogą każdemu

skutecznie poradzić sobie ze szkodliwym stresem i lepiej prezentować swoje umiejętności, a także

zidentyfikować i kontrolować swoje emocje towarzyszące podczas wystąpień publicznych. Poznasz

sposoby identyfikowania potencjalnej grupy odbiorców oraz techniki autoprezentacji i motywacji,

które  pozwolą  Ci  zaprezentować  siebie  bez  zbędnego  stresu  przed  mniejszą,  bądź  szerszą

publicznością z jak najlepszej strony.

Sala: C-559, godz.: 10:00 – 11:30 (1,5h)

5. Trening umiejętności społecznych – prowadzący: Pani Marta Wziątek

Celem  szkolenia jest rozwój umiejętności, które pozwolą na polepszenie współpracy zespołowej.

Uczestnicząc  w  warsztatach  pogłębisz  wiedzę  na  temat  mechanizmów  kierujących  procesami

grupowymi,  rozwiniesz  znajomość  metod  i  technik  pracy  z  grupą  w  oparciu  o  proces  oraz

wzmocnisz umiejętności radzenia sobie z sytuacjami trudnymi i konfliktowymi pojawiającymi się

na każdym etapie pracy z procesem grupowym. 

Sala: GG-246, godz.: 10:00 – 12:30 (2,h)

Zapisy prowadzone drogą e-mailową. Proszę przesłać zgłoszenie, w którym zawarte będzie:

– imię i nazwisko

– wybrane szkolenie.

Zgłoszenia proszę kierować na adres: koloinnowacji@kul.lublin.pl


