TÁJÉKOZTATÓ A KÉPZÉSRŐL ÉS AZ ÜGYFÉLSZOLGÁLAT ELÉRHETŐSÉGÉRŐL

A képzés megnevezése: A kulcskompetenciák fejlesztésének gyakorlata
Nyilvántartásba vételi száma: E-000333/2014/D056
A képzés célja: A képzés célja megismertetni a résztvevőkkel az oktatás szerepét a XXI. században, amely magában foglalja
a tudáskoncepció változásait is. Cél tovább a kompetencia értelmezések megismertetésén túl a kulcskompetenciák alapvető
fogalmainak (önmeghatározás, önbemutatás, stratégiaalkotás stb.) bemutatása. A résztvevők megismerik például a szociális
és életviteli kompetenciák fejlesztésének szükségességét. Cél emellett a saját szerepértelmezés sokrétűségének
bemutatása szimulációs játékon keresztül. Végső célja a képzésnek a projektorientált kompetenciafejlesztés elsajátíttatása
a kooperatív technikák és differenciálás pedagógiai módszereinek bevonásával.
A programba való bekapcsolódás feltételei:


nincs előírt feltétel

A képzés során megszerezhető kompetenciák:


A résztvevő képes lesz felismerni a kulcskompetenciák fontosságát, és a kompetenciafejlesztés lépéseit.



A részvevő képes lesz a képességeinek reális értékelésére, képes lesz társaira odafigyelni, empatikus
kommunikációval, érdeklődést és tiszteletet kifejezni mások felé



A résztvevő megismeri, hogyan lehet a napi tevékenységét elvégezni minőségi javulást előidézni úgy, hogy saját
mentálhigiénéjét ápolja, a feszültségét és a kockázati tényezőket csökkenti



A résztvevő elsajátítja az önismerethez szükséges alapismereteket és készségeket.



A résztvevő gyakorlatot szerez önmaga menedzselésében, mely révén a munka és a magánélete összhangba került.



A résztvevő gyakorlatot szerez a konstruktív kommunikációra különféle társadalmi helyzetekben, idejét
hatékonyan tudja beosztani, megfelelő problémamegoldással lesz képes az együttműködésre, kompromisszumra,
csoportban való tanulásra és munkára

A képzés óraszáma: 30 óra
Elméleti órák száma: 0 óra
Gyakorlati órák száma: 30 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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