vas vabi na seminar z naslovom »DAN RETORIKE«
v torek, 11. december 2012, v prostorih Avditorija Portorož

Seminar je namenjen tako strokovni kot širši javnosti, skratka vsem, ki
se tako pri svojem delu kot v vsakdanjem življenju srečujete z javnim
nastopanjem.

Znana radijska in televizijska voditeljica, voditeljica seminarjev in treningov nastopanja ter
komunikacije Saša Einsiedler nam bo razkrila kako obvladati nelagodje, strah in tremo, spoznali
pa bomo tudi osnovne zakonitosti komuniciranja, kako postati bolj samozavestni in se naučili
osnov javnega nastopanja. Prof. dr. Janez Bregant in prof. dr. Boris Vezjak nam bosta
predstavila, kako se izogniti slabi argumentaciji v družbenem vsakdanu. Doc. dr. Andraž Teršek
nam bo s kontroverznim pristopom predal svoje poznavanje govornih veščin in nas naučil kako
se pri javnih nastopih izognemo nastopaštvu. Po odmoru nam bo priljubljen slovenski radijski in
televizijski voditelj ter strokovnjak javnega nastopanja Boštjan Romih razkril veščine govornega
nastopanja, telesne govorice in učinkovite prezentacije. Za zaključek uradnega dela seminarja
bo poskrbel znan slovenski stand-up komik Perica Jerković, ki bo predaval o stand-up komediji v
Sloveniji in z udeleženci delil svoje izkušnje z odrskimi nastopi. V večernih urah se bo novinar
Matej Rodela na okrogli mizi pogovarjal z Darjo Zgonc, Lorello Flego in dr. Patrickom Vlačičem,
ob koncu bodo možna tudi vprašanja in komentarji s strani udeležencev.

DAN RETORIKE – PROGRAM

8:30 – 9:00 Registracija udeležencev
9.00 – 9.15 Pozdravni nagovor udeležencem
- Margerita Jurkovič, direktorica Primorskega pravnega centra
9.15 – 10.45 Trening komunikacije in javnega nastopanja – Saša Einsiedler, radijska in TV
voditeljica, strokovnjakinja na področju javnega nastopanja ter samozavestnejše komunikacije
10.45 – 12.00 Zmote in napake v argumentaciji – prof.dr. Janez Bregant in prof.dr. Boris Vezjak,
profesorja Filozofske fakultete v Mariboru
12.00 – 12.35

Odmor za kosilo

12.35 – 13.50 Javno nastopanje med veščino in nastopaštvom - dr. Andraž Teršek, pravni
strokovnjak, predavatelj in publicist
13.50 – 15:10 Govorno nastopanje in telesna govorica – Boštjan Romih, radijski in TV voditelj,

strokovnjak za vodenje treningov s področja retorike, javnega nastopanja in komuniciranja
15:10 – 16:30 O stand-up komediji – predstavitev in demistifikacija žanra - Perica Jerković,
stand-up komik

___________ __ _________________ __ ____________________
18:00 – 19:30 Okrogla miza z Darjo Zgonc, Lorello Flego, in dr. Patrickom Vlačičem moderator Matej Rodela
19:30 – 20:30 Neformalno druženje in pogostitev

Prijava in kotizacija
Kotizacija za udeležbo: 105 € (z DDV)
Upokojenci in študentje: 85 € (z DDV)
Cena kotizacije vključuje udeležbo na predavanjih in okrogli mizi, pripadajoče gradivo, potrdilo o
udeležbi in pogostitev.

Prijave sprejemamo najkasneje do 5.12.2012, oziroma do zapolnitve mest.
Izpolnjeno prijavnico pošljete na naslov Primorski pravni center, Gortanov trg 15, 6000
Koper oziroma jo posredujete preko elektronske pošte na naslov info@ppcenter.si.
Fizične osebe do konca prijav nakažejo kotizacijo na račun Primorskega pravnega centra
TRR 0432 1000 1596 546, odprt pri Nova KBM, za namen: PPC/seminar. Pravne osebe
poravnajo kotizacijo po izstavitvi računa v valutnem roku.
Za dodatne informacije v zvezi s seminarjem nas lahko kontaktirate preko tel.št.
040 900 399 ali nam pišete na info@ppcenter.si.

