Delavnica na temo komunikacije o težavah, ki se nanašajo na velike
zveri v Sloveniji
Lokacija: M hotel, Derčeva ulica 4, 1000 Ljubljana, Slovenija
Datum: 02. - 03.03.2020.
Vsebina: Na sporedu so predstavitve, vaje in razprave.
10:00 – 18:00

Ponedeljek, 02.03.2020
09.30 - 10.00
10.00 - 10.20

●

Registracija in prigrizek

●

Dobrodošlica in uvodne misli (Voditelji, program, organizacija,
udeleženci in njihova pričakovanja v zvezi z usposabljanjem, pa
tudi njihove dosedanje izkušnje s konflikti)

10.20 - 10.30

●

O projektu LIFE EuroLargeCarnivores

10.30 - 10.45

●

Pregled trenutnih razmer in perspektive zveri v Sloveniji

●

Razmišljanje: "Kaj je dobro delovalo in kaj ni delovalo (v
najboljšem primeru, z nekaterimi vpogledi v ovire, ki so jih

10.45 - 11.45

imeli), kje imamo konflikte in kakšni so?”
11.45 - 12.00 Premor za kavo

12.00 - 12.15

●

Zakaj imamo različne poglede?

●

Definicija konflikta

12.15 - 13.00
13:00 – 14:00

Kosilo

14:00 – 14.50

●

Pomen vrednot in identitete v konfliktnih situacijah

14.50 - 15.30

●

Pristranskost - težnje v spominu, odločitvah in vedenju

15.30 - 15.50 Premor za kavo

15.50 - 17.10

●

Mehanizem in dinamika konfliktnih razmer
- vzroki za konflikte
- dinamika in stopnjevanje
- načini reševanja konfliktov

●

Kako odpraviti konflikte? Katere metode nam lahko pomagajo?

17.10 - 17.40

(I)
●

17.40 - 18.00

Zaključek in povratne informacije, napoved za naslednji dan

09:00 – 17:00

Torek, 03.03.2020

09:00 – 09.10

●

Krajši pregled prvega dne

●

Kako odpraviti konflikte? Katere metode nam lahko pomagajo?
(II)

09.10 - 10.30

10.30 - 10.50 Premor za kavo
10.50 - 11.50
11.50 - 12.30

12:30 – 13:30
13:30 – 15.30

●

Preoblikovanje težav in iskanje skupnih točk

●

Oblikovanje strategij za izboljšanje komunikacije in sodelovanja
v Sloveniji z uporabo različnih tehnik (npr. GROW modela)

Lunch
●

Definicija strategij (II)

●

Zbiranje začetnih idej, ki bi lahko izboljšale komunikacijo med
interesnimi skupinami in spodbujale sodelovanje

15.30 - 15.45 Premor za kavo
15.45 - 17.00

●

Prijava za zanimive ideje, naslednji koraki

●

Zaključki in povratne informacije

