TÁJÉKOZTATÓ A KÉPZÉSRŐL ÉS AZ ÜGYFÉLSZOLGÁLAT ELÉRHETŐSÉGÉRŐL

A képzés megnevezése: Válaszd a fontosat! – Időgazdálkodási tréning
Nyilvántartásba vételi száma: E-000333/2014/D026
A képzés célja: A képzés célja, hogy a résztvevők megismerjék saját vezérlő értékeiket, belső motivációjukat és ezt
proaktívan támogassák Cél az alapfogalmak tisztázása. Mindenki megismeri a szokás és eredményesség fogalmát, a
paradigma fogalmát és a paradigmaváltás jelentőségét, tisztázza a szokások fontosságát. Megismeri az időmátrix és a kis
és nagyköves tervezés technikáját a heti tervezés lépéseit. Találd meg, hogy mi a legfontosabb. Utána tudatosan
részesítsd előnyben a legfontosabb dolgokat az életedben.
A programba való bekapcsolódás feltételei:


nincs előírt feltétel

A képzés során megszerezhető kompetenciák:


A résztvevő képes lesz a proaktívabb életvezetésre, a változások hatékony kezelésére és a pozitív gondolkodás
elsajátítására.



A részvevő képes lesz az értékek és víziók meghatározása mentén a sürgős és fontos dolgok szétválasztására



A résztvevő a képzés végére képes lesz az időmátrix-szerinti gondolkodásra és tervezésre, valamint a II. negyedes
életvezetésre



A résztvevő elsajátítja a heti tervezés módszertanát, a kisköves-nagyköves tervezés alapján a heti és havi tervezést
és a priorizálást.



A résztvevő gyakorlatot szerez III. negyedes tevékenységek minimalizálására



A résztvevő képes lesz integrált tervezőrendszer használatára, szokásszerű alkalmazására



A résztvevő felméri és átgondolja az egyensúlyt az élet fontosabb területei között, amellyel olyan életvezetési
kompetenciát alakít ki, ahol a folyamatos tanulásnak, a kapcsolatok ápolásának épp olyan fontos szerepe lesz, mint
az egészségmegőrzés és stressz kezelés és az inspiráló lelki feltöltődésnek.

A képzés óraszáma: 30 óra
Elméleti órák száma: 30 óra
Gyakorlati órák száma: 0 óra
A megszerezhető képesítés, a képzés elvégzését igazoló dokumentum megnevezése: Tanúsítvány
Ügyfélszolgálat, panasztételi lehetőség, a képzési program megtekintésének lehetősége:
Ügyfélszolgálat címe:
Levelezési cím:
Telefonszám:
Fax:
Elektronikus levelezési
cím:
Weblap cím:

Ügyfélszolgálat idő

1043 Budapest, Csányi László u. 34. B.ép. 103.
1043 Budapest, Csányi László u. 34. B.ép. 103.
06-70/426-9721
06-1/788-2778
info@furkeszholding.hu
www.furkeszholding.hu
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