
 

Komuniciranje je sestavni del vsakdanjega življenja. Toda ali vemo, kako naš 

dar govora uporabiti v pravem trenutku in na pravem mestu? Da bi znali 

obvladati tremo pred javnim nastopanjem, nelagodje v pogovoru s šefom, se 

znebili strahu pred zagovorom diplome ali se naučili suvereno voditi sestanek, 

vas vabimo na delavnico tehnike uspešne retorike in obvladovanja 

komunikacijskih veščin 

 

v četrtek, 8. novembra 2018, od 17. do 20. ure 

v prostorih CDI Univerzuma, Grošljeva 4, Ljubljana 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Predavateljica: Lidija BRVAR KOREN, diplomirana 

psihologinja in predavateljica 

Cena delavnice:     33 eur  

Obseg delavnice:    4 šolske ure 

Informacije:     CDI Univerzum, tel. 01/583 92 98 

                         info@cdi-univerzum.si                                   

https://goo.gl/xvz5pk 
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RETORIKA IN KOMUNIKACIJSKE VEŠČINE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

OPIS DELAVNICE 

Retorika nas uči uspešnega govornega 

prepričevanja in argumentiranja ter 

pravilne reakcije na izzive sogovornikov. 

Na delavnici se bodo udeleženci 

seznanili s strukturo in obvladovanjem 

govornih situacij. Pridobili bodo nova 

retorična znanja in komunikacijske ter 

pogajalske veščine. Naučili se bodo 

uskladiti verbalno in neverbalno 

komunikacijo. Predvsem pa bodo 

usvojili način, kako ravnati v konfliktnih 

situacijh. V praksi to zelo olajša 

interakcijo s sodelavci, nadrejenimi, 

poslovnimi partnerji, pa tudi z osebami, 

ki jih spremljajo v vsakdanjem življenju.  

Našli bodo odgovor na vprašanje, kako 

se znebiti treme pred javnim 

nastopanjem in suvereno nastopati pred 

javnostjo. 

Ozrli se bodo še na komunikacijo v 

različnih kulturnih okoljih, kajti od 

poznavanja le-te je odvisna marsikatera 

poslovna odločitev. 

 

BESEDA O AVTORICI 

Predavateljica Lidija Brvar Koren je 

univerzitetna diplomirana psihologinja in 

svetnica.  

Že več kot 30 let dela na področju vzgoje 

in izobraževanja v segmentu 

psihološkega svetovanja. Za njo so 

številne izvedene delavnice na temo 

komunikacije, samopodobe, učenja, 

reševanja konfliktov in preprečevanja 

nasilja v šoli.  

Strokovno se je poleg Slovenije 

izpopolnjevala  v Avstriji, na Finskem in v 

Latviji.  Ima  licenco ameriškega 

psihologa Roberta Reasonerja 

(ustanovitelja teorije o razvoju zavesti  

osebne vrednosti)  s področja 

mladostnikovega samovrednotenja. Je 

avtorica številnih strokovnih člankov in 

recentzentka priročnikov. 

Specializirala se je na področju 

poslovnega komuniciranja s poudarkom 

na retoriki in piljenjem komunikacijskih 

veščin. To znanje danes uspešno 

posreduje udeležencem delavnic. 

 

 

PRIJAVE IN INFORMACIJE 

kontaktna oseba: Lidija Borštnar 

 01/583-92-98 

lidija.borstnar@cdi-univerzum.si 
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