O PROGRAME

Obdobie pandémie ešte viac zdôraznilo, aká je popularizácia vedy a
komunikácia vedeckých tém širokej verejnosti v dnešnej dobe dôležitá.
Vedci a inovátori potrebujú zvládnuť zručnosť komunikovania vedeckých
poznatkov pre veľ ké množstvo účelov. Od napísania tlačovej správy,
prípravy textov pre sociálne siete, webstránky cez prácu s médiami.

Prispôsobenie výskumnej témy širokej verejnosti je často ťažkým
orieškom, preto prinášame vzdelávací program, ktorý vás naučí ako
správne komunikovať a povedať veci vedecké neVEDECKY.

KOMU JE PROGRAM URČENÝ
Doktorandom

Začínajúcim inovatívnym
podnikateľom

Začínajúcim vedeckým
pracovníkom (postdocovia)

Komukoľvek z výskumného a
inovačného sektora, kto
má záujem zlepšiť svoje
komunikačné zručnosti

ČO MÔŽETE OČAKÁVAŤ
OD PROGRAMU

PRAKTICKÁ ČASŤ

● Získate cennú spätnú väzbu od mentorov, zdokonalíte
prezentáciu svojich nápadov
● Naučíte sa, ako správne komunikovať cez sociálne
siete a médiá
● Spoznáte známych popularizátorov, vypočujete si ich
skúsenosti
● Vyskúšate si praktický tréning pred kamerou

TEORETICKÁ ČASŤ

Prezentačné a komunikačné
zručnosti
Hlasový koučing

Praktický tréning pred kamerou

Popularizácia vedy
a jej význam

Popularizácia a
médiá

Príklady dobrej a
zlej praxe

Spolupráca s TV
a rozhlasom

Základy networkingu
a lobingu

Spolupráca s printovými
médiami

Termín realizácie: 9. - 10. 9. 2021
Miesto realizácie: Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici
PIATOK
ŠTVRTOK
8:30

9:00
9:30

Otvorenie
Načo je nám popularizácia
Teória PR - Mediálne prostredie

8:30
9:00
10:00
11:00

10:30

Teória PR - Ako vytvoriť obsah
zaujímavý pre médiá

11:3012:30

Obedová prestávka

14:00

12:30

Popularizácia vo svete sociálnych
médií

16:00

13:30

14:00

LinkedIn pre začiatočníkov
Ako rozvíjať biznis alebo transfer
technológií prostredníctvom soc. sietí
Základy networkingu a lobingu

13:00

Otvorenie
Základy vystupovania pred kamerou
Hlasový koučing (spoločná session)
Praktická časť tréningu - skupina I
Obedová prestávka
Praktická časť tréningu - skupina II
Praktická časť tréningu - skupina III

O PROJEKTE

Tento vzdelávací program je realizovaný v rámci
projektu Strategický kariérny rozvoj pre
profesionálov v RDI, ktorého cieľom je poskytnúť
tréning profesionálom v oblasti RDI zameraný na
rozvoj vedeckej kariéry a komunikačné zručnosti.

KONTAKT

petraninova@sovva.sk
https://www.sovva.sk/project/strategickykarierny-rozvoj-pre-profesionalov-v-rdi/

Tento projekt sa realizuje vďaka podpore
z Európskeho sociálneho fondu a Európskeho
fondu regionálneho rozvoja v rámci operačného
programu Ľudské zdroje.

Prihlás sa a získaj:
● Certiﬁkát absolventa programu
● Nové komunikačné zručnosti

Prihlasovací formulár.

