TÁJÉKOZTATÓ A KÉPZÉSRŐL ÉS AZ ÜGYFÉLSZOLGÁLAT ELÉRHETŐSÉGÉRŐL

A képzés megnevezése: Tréning módszerek a hétköznapokban
Nyilvántartásba vételi száma: E-000333/2014/D090
A képzés célja: A képzés célja, hogy a résztvevők ismerkedjenek meg az élménypedagógia, a tréning módszer
személyiségfejlesztő hatásaival, eljárás módokkal a tréning szervezési, tartalmi rendszerével, ezen belül a
kommunikációs gyakorlatok, a visszajelzés adás, a motiválás, a gyakorlatok kiértékelése témájában jártasságot,
rutint szerezzenek. A megtanult tréning gyakorlatok segítségével a résztvevők elmélyülnek saját módszertanuk
sokféleségében, új gyakorlatok, játékok megismerésére, alkalmazására lesznek képesek .
A programba való bekapcsolódás feltételei:


Írás- és olvasáskészség magyar nyelven, melyet a felnőttképzési szerződés aláírása igazol

A képzés során megszerezhető kompetenciák:










A résztvevő megismeri a tréning módszereket és a tréneri feladat lényegét, a tréningtechnikák alkalmazását,
megtanulja alkalmazni a tréneri feladat és időtervezés lépéseit.
A részvevő elsajátítja az élménypedagógiai foglalkozások lényegi elemeit, az élménypedagógia hatékony
alkalmazására lesz képes.
A résztvevő megismerkedik a csoportvezetési feladatokkal és használja, az általános csoportelméleti
megközelítéseket.
A képzés alkalmat kínál a csoportdinamikai ismeretek a kommunikációs képességek fejlesztésére, a
drámapedagógiai feladatok alkalmazására, ilyen eljárások, lehetőségek beépítésére a foglalkozás tartásába.
A résztvevő megtanulja és helyesen alkalmazza a motivációs személyiségjegyeit, a játékok lebonyolításában
készésget és rutint szerez.
A résztvevő a gyakorlatban elsajátítja és alkalmazza a csoportra való készülés lépéseit.
Megtanulja, hogyan érdemes összeállítani egy csoportot a résztvevők adottságai alapján, hogy érdemes
felkészíteni és tematizálni a tréning foglalkozást.
Megtanulja, hogyan adjon ki instrukciókat, hogyan dolgozza fel a játékokat, hogyan kezelje az ellenállást, az
esetleges kríziseket.
A résztvevő megtanulja, és alkalmazza a pozitív pedagógia elemeit, használja a bátorító pedagógia módszereit és az
érzelmi intelligencia fejlesztés lépéseit.

A képzés óraszáma: 64 óra
Elméleti órák száma: 32 óra
Gyakorlati órák száma: 32 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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