
UVODNI TEDEN FOŠ  

 

NASTOPANJE IN OSEBNA ODLIČNOST  
  

V življenju pravzaprav ne dobimo tistega, kar hočemo ali si zaslužimo, ampak tisto, kar 

skomuniciramo. Brez dogovarjanja in posredovanja misli pa poslovnost sploh ne obstaja, zato 

je komunikacija vedno bolj pomembna. Cilj te kratke delavnice je predstavitev nekaterih 

temeljnih znanj in veščin uspešnega komuniciranja. Za uspešno sporazumevanje je predvsem 

pomemben suveren govorec. Če ne uspe pritegniti poslušalcev, je potrebna takojšnja 

sprememba v načinu posredovanja vsebine, za to pa potrebuje orodja (retorične veščine) in 

znanje za učinkovito upravljanje s samim seboj.  

 

Pri izvajanju programa so uporabljene tehnike in strategije nevrolingvističnega programiranja 

(NLP), ki deluje na principu iskanja virov in sposobnosti posameznika. S sistemom izbranih, 

enostavnih in izjemno uporabnih komunikacijskih orodij nagovarja posameznikovo 

komunikacijsko učinkovitost tako v poslovnem svetu kot v zasebnem življenju.  

 

Vsebina delavnice:  
 

- pomen komunikacije v poslovnem svetu  

- odnos do lastne odličnosti je notranji proces  

- kako do pozitivne komunikacijske samopodobe  

- posredovanje tudi zahtevnih vsebin je enostavno, če smo pripravljeni 

na nastop  

- obvladovanje treme – strah zamenjamo z znanjem  

- komunikacijski trening  

 

Kdo vodi delavnico?  

 

Tončka Godina, prof. slovenskega in ruskega jezika, je strokovnjakinja z dolgoletnimi 

izkušnjami dela v medijih in organizacijah, posebej na področju izobraževanja in svetovanja. 

Po končanem študiju na Filozofski fakulteti je njeno delo ves čas povezano s proučevanjem in 

učenjem komunikacijskih veščin in nastopanjem. Ima več deset letne izkušnje s treningi 

nastopanja pred mikrofonom in kamero ter z vodenjem seminarjev in delavnic s področja 

poslovne retorike in komunikacije, kjer tudi z različnimi oblikami individualnega svetovanja 

prispeva k obvladovanju najzahtevnejših govornih in komunikacijskih izzivov.  

Ima mednarodno licenco praktika NLP, mojstra poslovne komunikacije NLP in NLP trenerja in 

NLP coachinga.  

Bogate izkušnje na področju rabe NLP v zasebnem življenju in poslovnem okolju ji dajejo 

možnost prožnega povezovanja teoretičnih znanj in praktične rabe. Vedno aktualna in 

želena področja treningov so: učinkovita komunikacija (besedna in nebesedna), uspešna 

komunikacija v poslovnosti, izboljšanje medosebnih in delovnih odnosov, priprava 

predstavitev (kako se pripravi predavatelj, kako oblikuje vsebino, kako se poveže s 

poslušalciitd.), kako upravljati s tremo, kako se pripraviti  na učinkovit nastop. 


