Kategória školenia Home Office obsahuje kurzy:
Time a stress manažment na home office
Naučte sa riadiť svoj čas a vyhnite sa stresu a prokrastinácii, aj pri práci v domácom prostredí. Kurz trvá od
9.00-12.00 hod.

Ukážeme Vám 5 efektívnych tipov, ako zorganizovať svoj čas
Ako si oddeliť pracovný život od súkromného
Ako začať pracovný deň na home office
Vytvorte si príjemné pracovné prostredie
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Design Thinking a kreatívne riešenie problémov
Kurz je vhodný pre začínajúcich i skúsených profesionálov, ktorí potrebujú posilniť svoj zrozumiteľný a
systematický postup pri používaní design thinkingu, chcú hľadať kreatívne riešenia problémov, zavádzajú
inovácie alebo posilňujú procesné riadenie v organizácii.

Čo je design thinking?
definície a princípy
história
dôvody a príklady použitia v praxi

Proces Design Thinking
5-krokový proces
výsledky a možnosti riešení v praxi

Empatia a definovanie problému
ako vytvoriť empatiu
nástroje empatie v design thinkingu
ako popísať stav a zadať požiadavky
čo nám bráni v riešení
mapa empatie

Návrh riešení a generovanie nápadov
generovanie nápadov a bariéry
spôsob definovania problému - výzva pre dizajn
nástroje generovania nápadov - brainstorming, myšlienkové mapy, 30 kruhov, bláznivá osmička, vivid
definovanie problémov a možností riešení
matica prínosu a úsilia

Vytvorenie prototypu a testovanie
ako vytvoriť prototyp
typy a materiály prototypov
akceptačné kritériá a obmedzenia
testovanie a princípy testovania
záznam z testovania
spätná väzba a vyhodnotenie

Ako facilitovať workshop
role vo facilitovaní
pomôcky pre workshop
design sprint
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IT TESTER junior
Prečo absolvovať kurz IT testing? IT tester je vo svojej podstate najnižšia úroveň v oblasti IT technológií.
Preto je táto pozícia vhodná na vstup do sveta IT. Pozícia testera je veľmi atraktívna a často vyhľadávaná.
Je to spôsobené najmä veľkým rozvojom aplikácií a IoT zariadení, ktoré pribúdajú rýchlym tempom. Všetky
tieto aplikácie je potrebné testovať. Na trhu práce je omnoho väčší dopyt po testeroch ako sám trh ponúka.
Kurz obsahuje množstvo teórie, ktorá je potrebná pre pochopenie celej problematiky. Teória je doplnená
praktickými informáciami a vyskúšate si ju aj praktickými cvičeniami testovania aplikácií.

Pre koho je kurz IT testovanie?
pre budúcich junior testerov
pre záujemcov, ktorí sa chcú stať testermi
pre záujemcov, ktorí sa chcú rekvalifikovať na testera
pre úplných začiatočníkov, ktorí chcú vstúpiť do sveta IT
pre záujemcov s minimálnymi alebo žiadnymi vedomosťami z IT

Budeme podrobne rozoberať teóriu testovania
vývoj softvéru
terminológia
výrazy a termíny používané v testovaní
nástroje
procesy
ako by mal tester premýšľať
techniky testovania

Testovanie na príkladoch

3/9

www.macrosoft.sk

Ako viesť meetingy a obchodné stretnutia online
Naučte sa byť profesionálny aj pri online obchodných stretnutiach. Kurz trvá od 9.00-12.00 hod.

Ako efektívne komunikovať v online prostredí
Pravidlá vedenia porád dištančne
Pri obchodnom stretnutí nepredpokladajte ale overujte
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Koučing a mentoring na pracovisku
Prakticky zameraný kurz, ktorý Vás krok po kroku prevedie procesom mentorovania a koučovania na
pracovisku, ktorý dáva zmysel. Dozviete sa "Kto" môže mentorovať/koučovať, "Koho" je možné
mentorovať/koučovať, "Ako" to robiť efektívne, aby sa skutočne rozvíjal potenciál zamestnancov do
želaného výkonu ("Cieľ"). Porovnaním oboch prístupov bude pre Vás jednoduchšie rozhodnúť sa pre
využitie metód mentoringu, alebo koučingu, alebo využívať prvky oboch prístupov pri vedení
zamestnancov.

Psychológia osobnosti - naša inakosť v prijímaní a uplatňovaní vedomostí do praxe
Osobnosť kouča/mentora
Osobnosť koučovaného/mentorovaného
Rozvoj schopnosti odhaliť potenciál človeka potrebný na výkon práce

Situácie a ľudia vhodní na koučovanie a mentorovanie
Príprava a priebeh koučovacieho a mentoringového stretnutia
Kľúčové kroky
Vhodné metódy
Výstavba obsahu koučovacieho/mentoringového stretnutia
Analýza a vyhodnotenie výsledkov koučingu/mentoringu
Nastavenie ďalšej stratégie rozvoja zamestnanca

Nácvik koučovacieho a mentoringového rozhovoru
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Efektivita a motivácia na home office
Motivujte svojich zamestnancov pri práci v digitálnom prostredí. Kurz trvá od 9.00-12.00 hod.

Transformujte svoj tím do online prostredia
Ako nestratiť efektivitu zamestnancov aj mimo kancelárie
Získajte zamestnancov, ktorých bude baviť práca aj z domu
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Potenciál a výkon - ako oslabiť sabotérov našej mysle
Pracuje naša myseľ pre nás, alebo proti nám? Ak objavíme a pochopíme vlastných sabotérov nášho úsilia,
dokážeme pretaviť náš potenciál na želaný výkon jednoduchšie a omnoho úspešnejšie.
Prečo je pre nás náročné dosahovať nastavené ciele, aj keď spĺňame všetky predpoklady na ich úspešné
zvládanie.
Prečo je inteligencia preceňovaná a emocionálna oblasť podceňovaná.
Čo to znamená posilňovať svoj Positive Quotient, rozpoznať a eliminovať sabotérov nášho úsilia.
Prečo je nevyhnutné budovať si svoju osobnú autonómiu.

7/9

www.macrosoft.sk

SEBAreFLEXia – vyvodenie osobnej zodpovednosti za svoj úspech.
Nastolenie spokojnosti v súkromí a práci, ako sa moje osobné nastavenie a reálne správanie odráža v
mojom živote, ako pracovať na budovaní vlastnej integrity.
Spoznaj svoj Locus of Control

Sebareflexia
archetypy z detstva

Sebavedomie
rešpektovanie seba samého

Sebaúčinnosť
sebadôvera v svoje schopnosti uspieť v určitej situácii

Môj Focus of Control
Kedy pracuje mňa a kedy proti mne?

Zmena vedomia v praxi
Zlý okamžik neznamená zlý život 
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Ako posilniť tímového ducha na home-office
Cieľom workshopu je posilnenie tímovej synergie, previazanosti, budovanie vzťahovej inteligencie medzi
jednotlivými členmi tímu, komunikácie i posilnenie firemnej spolupatričnosti a firemnej kultúry v sťažených
podmienkach, pri práci na home-office. Kurz trvá od 9.00-12.00 hod.

Priebeh tréningového programu:
Ako stabilizovať svoje pracovné vzťahy pri práci na diaľku:

Diverzifikovanosť nášho tímu
- rešpektujme, oceňujeme a správne využívajme naše odlišnosti pri práci
- čas na zmenu prístupu, inovácie prac. procesov

Efektívna dištančná komunikácia v tíme alebo „zostaňme v spojení“
- On-line stretnutie 1:1, pravidelné porady, kolega/kolegyňa potrebuje pomoc, máme nového
kolegu/kolegyňu, niekto odchádza...

Vytvorme zónu pohody - blízkosť aj na diaľku
- Veľký účinok malých vecí - znovuobjavme kreativitu - korenie všetkých vzťahov
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