
Zakaj je optimizem aktualna tema? Znanost se že več desetletij poglobljeno ukvarja z vplivom optimizma in 
pesimizma na naše življenje, delo in zdravje. V tem času so znanstveniki prišli do pomembnih odkritij.
Optimisti so v primerjavi s pesimisti bolj vztrajni, odločni, pogumni, kreativni in samozavestni. Dolgoročno 
gledano so tudi bolj zdravi in celo živijo dlje. 

Moč optimizma se hkrati kaže v tem, da je, poleg nadarjenosti in motivacije,  ena od treh ključnih 
značilnosti, potrebnih za uspeh na zahtevnih delovnih mestih. Optimisti fleksibilno vztrajajo kljub 
zavrnitvam in neuspehom (npr. v prodaji). Posledično realizirajo zastavljene cilje, hitro napredujejo in na 
splošno dosežejo več kot pesimisti. Dobra novica je, da se (bolj) optimističnega mišljenja lahko naučimo 
oziroma ga razvijamo. 

Ker živimo v kompleksnem svetu, polnem izzivov, in ker je optimizem pomemben faktor uspeha na vseh 
področjih življenja, bo to tema delavnice, na katero vas z veseljem vabimo. 

Cilji: 
• Spoznati vlogo optimizma pri našem življenju in delu. 
• Ozavestiti različne pojasnjevalne sloge (načine, vzorce razmišljanja).
• Ugotoviti eventualne potenciale za razvoj načina mišljenja (npr. povečanje 
nadzora nad razmišljanjem v negativnih, nepredvidljivih  situacijah).

Vsebina:
• Od prepričanj do vedenja
Kaj so prepričanja? Kako prepričanja vplivajo na vedenje?
• Pojasnjevalni slog uspeha in neuspeha 
Koncept pojasnjevalnega sloga. Katere dimenzije načina mišljenja se 
lahko merijo?
• Test optimizma 
Seznanitev z rezultati testa, ki kaže sedanjo raven optimizma. 
• Pristop S.T.E.P za razvoj optimističnega načina mišljenja 

Kdaj? Sreda, 6.2.2019, od 8.30 do 15.00 (vključena 
pijača in kosilo)
Kje? Podbreznik 15, 8000 Novo mesto

Vodenje: Eva L. Gabrijel, trenerka in coach 
za razvoj osebnostnih in medosebnih 
kompetenc. Deluje pod blagovno znamko 
Team Training International.

Kotizacija: Dogodek sofinancirajo 
Razvojni center Novo mesto d.o.o. 
in občine Šmarješke Toplice, Mirna Peč, 
Šentrupert, Škocjan in Šentjernej. Kotizacija 
je za mikro ter majhna podjetja in podjetnike ter 
potencialne podjetnike s sedežem v navedenih občinah 
brezplačna. Za ostale udeležence je kotizacija 50 €/osebo z 
DDV. Kotizacijo nakažite na TRR RC NM: SI56 0297 0005 0122 
975, SKLIC: 00 datum (primer: 00 DDMMLLLL). 

Prijave zbiramo do zasedenosti mest na aleksandra.pavlic@rc-nm.si 

Optimizem kot faktor uspeha
Kje mi koristi in kako ga lahko razvijam?


