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PROGRAM ELSŐ LÉPÉSE

PEDAGÓGUSOK SZ ÁMÁR A

A pedagógusok különleges helyzetben vannak a társadalomban. A szülők és a társadalom
rábízza a gyermeket a nevelőkre, akiknek feladata a gyermek értelmi, erkölcsi nevelése, növe
lése. A tanár olyan közvetlen kapcsolatot alakíthat ki diákjaival, ahol nemcsak a szavával,
hanem személyiségével, saját értékeivel is nevel. Gyorsan változó, átmeneti világunkban nagy
felelősség helyeződik tehát a gyermekeket nevelő, oktató pedagógusokra.
Ezért kiemelt szerepe van az önképzésnek: a hivatás gyakorlásához szükséges ismeretekben
való jártasság, önismeret, önkontroll elsajátításának. A pedagógus munkájának fontos részét
képezi saját személyiségének, képességeinek folyamatos fejlesztése, pl. a tudatosság, a szemé
lyes felelősségvállalás, a türelem, az empátia és önzetlenség gyakorlása. Ezen kívül különböző
vezetői készségekre is szüksége lehet, mint pl.
az együttműködési, konfliktuskezelő, kommuni
kációs képességekre, valamint rugalmasságra,
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ELŐSZÖR ÉRTS, AZTÁN
ÉRTESD MEG MAGAD!
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KÖLCSÖNÖS FÜGGÉS

TEREMTS SZINERGIÁT!

KÖZÖS GYŐZELEM
4. SZOKÁS

GONDOLKODJ NYER-NYERBEN!

FÜGGETLENSÉG
ELŐSZÖR A FONTOSAT!

1. SZOKÁS
LÉGY PROAKTÍV!
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A MAGÁNÉLETÉBEN,

3. SZOKÁS

EGYÉNI GYŐZELEM

A PEDAGÓGUSOK

2. SZOKÁS
TUDD ELŐRE, HOVÁ
AKARSZ ELJUTNI!

FÜGGÉS

A TANÁRI MUNKÁJÁBAN POZITÍV VÁLTOZÁST
ÉLT MEG 4 ÉVVEL A KÉPZÉST KÖVETŐEN.

— Karsainé Kovács Judit kutatása, 2013.

A KÉPZÉSI PROGRAM ALAPJA
A világ egyik legismertebb attitűdfejlesztő képzési programja
Stephen R. Covey azonos címen magyarul is megjelent
könyvére alapul.* A képzés során a nevelők megismerkednek
azzal a 7 szokással, melyek új távlatokat nyitnak az egyéni és
közösségi eredményességük növeléséhez.
* A mű eredeti angol címe: The 7 Habits of Highly Effective People

A KÉPZÉS SORÁN FEJLESZTHETŐ
SZEMÉLYES / PEDAGÓGUS / VEZETŐI KOMPETENCIÁK
SZOKÁS

TERÜLETEK ÉS KOMPETENCIÁK

1. SZOKÁS:
LÉGY PROAKTÍV!®

aktív kezdeményezés • változások hatékony kezelése • pozitív
gondolkodás • felelősségvállalás • számonkérhetőség

2. SZOKÁS: TUDD ELŐRE,
HOVÁ AKARSZ ELJUTNI!®

értékek és vízió meghatározása • személyes és iskolai küldetési
nyilatkozat megalkotása • mérhető egyéni és csapatcélok kitűzése
• stratégia kialakítása a kívánt eredmények alapján • prioritások
és célok egyeztetése

3. SZOKÁS:
ELŐSZÖR A FONTOSAT!®

fontos és sürgős teendők szétválasztása • eredményes delegálás
hoz szükséges készségek • értékalapú tervezés eszközei • rang
sorolás jelentősége • prioritások egyensúlya

4. SZOKÁS: GONDOLKODJ
NYER-NYERBEN!®

kölcsönös bizalmon alapuló kapcsolatok • eredményes csapatok
létrehozása • sikeres tárgyalási készségek • eredményes együtt
működés • hosszútávú kapcsolatok kialakítása

5. SZOKÁS: ELŐSZÖR ÉRTS,
AZTÁN ÉRTESD MEG MAGAD!®

kommunikációs csapdák elkerülése • aktív hallgatás • kölcsönös
megértés • építő jellegű visszajelzés • eredményes meggyőzés

6. SZOKÁS:
TEREMTS SZINERGIÁT!®

különbözőségek értékelése • hatékony problémamegoldás
• kollektív döntéshozatal • egyéni erősségek kiaknázása • kreatív
együttműködés

7. SZOKÁS:
ÉLEZD MEG A FŰRÉSZT!®

egyensúly az élet fontosabb területei között • folyamatos tanulás
és fejlődés • kapcsolatok ápolása • egészségmegőrzés és
stresszkezelés • inspiráló lelki feltöltődés

A 7 SZOKÁS FOLYAMATA
A kiemelkedően eredményes emberek 7 szokása – Szemléletformáló program 4.0 Pedagógusok
számára nemcsak a 7 szokással ismerteti meg a résztvevőket, de olyan folyamatokkal
és eszközökkel is, melyek segítenek a szokások mindennapokban történő alkalmazásában.
FELKÉSZÜLÉS
•

TANULÁS ÉS GYAKORLÁS

tájékozódás,
motiváció felmérése

•

7 szokás tréning

ALKALMAZÁS
•
•

7 hetes utánkövetés (opcionális)
a 7 szokás™ App

A RÉSZTVEVŐI CSOMAG TARTALMA
• résztvevői munkafüzet
• Living the 7 Habits App

A FranklinCovey A kiemelkedően eredményes emberek 7 szokása® – Szemléletformáló program 4.0 Pedagógusok számára
képzéssel kapcsolatos további információért keresse kapcsolattartóját, vagy lépjen kapcsolatba velünk!
Magyarországi elérhetőségeink: +36 1 202-0448 | office@franklincovey.hu | www.franklincovey.hu
Alapítási eng.szám: 575/100/2017
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