INTÉZMÉNYI BELSŐTRÉNER-KÉPZÉS

PEDAGÓGUSOK SZ ÁMÁR A

A világ első számú személyes eredményességet fejlesztő programjaként ismert, A kiemelkedően
eredményes emberek 7 szokása® – Szemléletformáló program 4.0 sokmillió emberhez jutott el. Annak
erdekében, hogy minél többen elsajátíthassák ezt az egyedülálló, életünk eredményes vezetéséhez
szükséges tudást, a FranklinCovey lehetővé tette, hogy az intézmények saját munkatársai kiképződjenek
a tréning vezetésére.
A belsőtréner-képzés tehát olyan, csoportos 7 szokás képzés vezetésére felkészítő kurzus, amely
kifejezetten az intézmény számára készít fel néhány kollégát a tréneri szerepre.
Erőforráshatékony megoldási lehetőséget nyújt azokban
a szervezetekben, ahol a 7 szokás tudásanyag elsajátítása
iránt néhány csoportnál magasabb igények jelentkeznek.
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5. SZOKÁS

ELŐSZÖR ÉRTS, AZTÁN
ÉRTESD MEG MAGAD!
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A trénerképzés felkészít a tréneri prezentáció tartására,
fejlesztő visszajelzés adására (+/delta diagram),
kiscsoportos alkotótechnikák megvalósítására, technikai
eszközök kezelésére, egyéni-, páros- és kiscsoportos
feladatmegoldás vezetésére és csoportdinamikai
ismereteket ad át.
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KÖLCSÖNÖS FÜGGÉS

TEREMTS SZINERGIÁT!

KÖZÖS GYŐZELEM
4. SZOKÁS

GONDOLKODJ NYER-NYERBEN!

FÜGGETLENSÉG
3. SZOKÁS

ELŐSZÖR A FONTOSAT!

A prezentációkon és feladatokon felül a 7 szokás képzé
sen 40 nemzetközi díjnyertes oktatófilm segíti a tananyag
megértését és beépülését, melyet a trénerképzés részt
vevői pendrive-on kapnak meg, a tréneri kézikönyvvel
és más módszertani segédanyagokkal együtt.

1. SZOKÁS

EGYÉNI GYŐZELEM

LÉGY PROAKTÍV!

2. SZOKÁS
TUDD ELŐRE, HOVÁ
AKARSZ ELJUTNI!

FÜGGÉS

A 7 SZOKÁS INTÉZMÉNYI BELSŐTRÉNER-KÉPZÉS FOLYAMATA
FELKÉSZÜLÉS
•

3 napos saját élményű
képzés

TANULÁS ÉS GYAKORLÁS
•
•

3 napos trénerképzés
éves szupervíziós alkalmak

ALKALMAZÁS
•
•

első saját csoport megtartásához tananyagok
opcionális szupervízió az első csoport idején

A RÉSZTVEVŐI CSOMAG TARTALMA
• résztvevői munkafüzet
• tréneri kézikönyv (2 és 3 napos tréningek forgatókönyve)
• pendrive (diasor, oktatófilmek, szervezéshez szükséges
adminisztratív anyagok, segédlet a 7 hetes utánkövetéshez)
• Living the 7 Habits App
További információért keresse kapcsolattartóját, vagy lépjen kapcsolatba velünk!
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