TÁJÉKOZTATÓ A KÉPZÉSRŐL ÉS AZ ÜGYFÉLSZOLGÁLAT ELÉRHETŐSÉGÉRŐL

A képzés megnevezése: Fejlesztői önismeret
Nyilvántartásba vételi száma: E-000333/2014/D086
A képzés célja: A képzés célja, hogy a résztvevők ismerkedjenek meg az önismereti tréning szervezési, tartalmi és
fogalomrendszerével, ezen belül az önismeret és az önismeret fejlesztés fogalmaival, a tréning fejlesztő, szocializáció
nevelői hatásaival, az önismeret – önfejlesztés funkciójával és ezen funkciók felosztásával. A képzésen résztvevők
megismerik az önismereti módszereket a tréning lebonyolítási techinikákat, módszertani, mint rendszert, megtanulják
értelmezni, az önismereti fejlesztés egymásra épülését. A gyakorlatok segítségével a résztvevők elmélyülnek saját
önismeretükben.
A programba való bekapcsolódás feltételei: A képzés során megszerezhető kompetenciák:








A részvevő megismerkedik az érzelmi intelligencia fogalmával, annak mindenre kiterjedő részleteivel. Megismeri
saját érzelmi intelligencia szintjét, alkalmazni tudja a megismerési módszereket, és ezzel együtt magtanulja annak
belső fejlesztési lehetőségeit.
A résztvevő képes lesz megismerni a különböző karaktereket, megismeri saját karakter és személyiségtípusát,
illetve megtapasztalja, melyek az alapvető motivációs mozgatói, stessz-kezelési stratégiái. Visszajelzést kap
csoporttársairól karaktere és személyiségtípusa pozitív, azonnal hasznosítható elemeire.
A résztvevő a már feltárt személyiségtípus sajátosságait kihasználva megismeri és használja azt a kommunikációs
strílust, amivel a lehető legmagabiztosabban képes mozogni a tréneri, a facilitátori, előadói tevékenységben.
A résztvevő megismerkedik az önreflexióval, mint pszichológiai alapfogalommal és képes lesz hatékonyan
hasznosítani, használni azt a mindennapokban.
A résztvevő képes lesz a magabiztos megjelenés és kommmunikáció alapjainak birtokában előadni, gakorlatot
lebonyolítani, komunikációs technikáit megtanulja a mindennapjai során is hasznosítani.

A képzés óraszáma: 32 óra
Elméleti órák száma: 8 óra
Gyakorlati órák száma: 24 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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