
LEGKERESETTEBB MUNKAVÁLLALÓI
KÉSZSÉGEK 2020-BAN

• komplex problémamegoldás
• kritikus gondolkodás
• kreativitás
• emberekkel való bánásmód
• együttműködés
• érzelmi intelligencia
• döntéshozás
• szolgáltatói szemlélet
• tárgyalási készségek
• rugalmas gondolkodás

Forrás: Future of Jobs Report 2016, Világgazdasági Fórum

© FranklinCovey.

ÉS NE FELEDKEZZ MEG
TÖRODNI MAGADDAL!
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ELOSZÖR ÉRTS, 
AZTÁN ÉRTESD MEG MAGAD! 

 
® 

Hallgass, mielott beszélsz! 

TUDD ELORE, 
HOVÁ AKARSZ ELJUTNI!

 
®

Készíts tervet!

LÉGY PROAKTÍV! ® 
Te vagy a felelos!

ÉLEZD MEG A FURÉSZT! ® 

Törekedj az egyensúlyra!

TEREMTS SZINERGIÁT! ®

Együtt jobb!

GONDOLKODJ NYER-NYERBEN! ® 
Mindenki nyerhet!

ELOSZÖR A FONTOSAT! ®  
Elobb a munka, aztán a játék!

KEZDD
ÖNMAGADDAL! 

AZTÁN JÁTSSZ 
JÓT MÁSOKKAL!

A tudásalapú kor munkahelyei gyökeresen új elvá-

rásokat támasztanak dolgozóik felé. A felmérések 

alapján már nem elég a széleskörű elméleti tudás. 

Az információ hatékony feldolgozása és kreatív 

alkalmazása ugyanúgy nélkülözhetetlen, mint a ma-

gas szinten kiművelt érzelmi intelligencia és társas 

készségek – melyek azonban nemcsak a munka-

helyi sikerességet alapozzák meg, hanem fogódzót 

adnak a magánélet józan, hosszú távon is kiegyen-

súlyozott vezetéséhez. Ezek korszerű és hatékony 

fejlesztése merőben új és komoly kihívások elé állítja 

napjaink oktatással-neveléssel foglalkozó magán- és 

szakembereit. Az oktatási és üzleti vezetők szerint ez 

akkor lehetséges, ha az intézmények egyidejűleg 

törekszenek az életvezetési készségek, az intéz-

ményi kultúra és a tanulmányi munka fejlesztésére.

Az  mentálpedagógiai folyamatban 

először a pedagógusok ismerkednek meg Stephen 

R. Covey A kiemelkedően eredményes emberek 

7 szokása című művének a köznevelés egyedi hely-

zetére adaptált tartalmával, majd a nevelőtestület 

– a gazdag hazai és nemzetközi pedagógiai tapasz-

talatokból merítve – hozzálát a saját tanítványainak 

szükségleteihez illeszkedő fejlesztéshez.

A program kiváló elméleti alapot, nyelvezetet és gya-

korlati eszközöket nyújt az önfegyelem, felelősség-

vállalás, kezdeményezés, célkitűzés, tervezés, 

időmenedzsment, asszertív kommunikáció és 

kreatív együttműködés elsajátításához.



A komplex fejlesztési folyamat eredmé-

nyességét és fennmaradását az biztosítja, 

hogy az akkreditált pedagógus-tovább-

képzések keretében megismert tudást 

a  nevelőtestület a saját tempójában, egy-

szerre egy kulcsterületre koncentrálva építi 

be az oktató-nevelői munkájába. A képzé-

sek felölelik az intézményi kultúra kor-

szerű, proaktív fejlesztését és a beve-

zetést támogató szakmai vezetői csapat 

felkészítését is. A  program alkalmazását 

díjnyertes filmek, tanulói munkafüzetek, 

tanári kézikönyvek, magyar és nemzet-

közi digitális tudástár (óravázlatok, tan-

menetek, játék- és idézetgyűjtemények, 

fotók stb.), magyar nyelvű szakkönyvek 

segítik, hatékonyságát pedig hazai pszi-

chológiai hatáskutatási vizsgálatok is 

alátámasztják.

AZ   PROGRAM VÁRHATÓ ELŐNYEI:

 közös nyelvet és normarendszert teremt az intézményben

 csökkenti a magatartási problémákat

 javítja a tanulmányi eredményt

 a gyermekek/diákok nagyobb felelősséget vállalnak tet-

teikért – magaviseletükért és tanulmányi eredményeikért

 hozzájárul az egészséges önbizalmom kialakításához

 segít a pedagógusoknak egyensúlyt teremteni szakmai 

és magánéletük között

 fokozza a pedagógusok szakmai eredményességét és 

sikerélményét

 növeli a szülők elégedettségét és elkötelezettségét

 növeli az intézmény elismertségét és keresettségét

2019 elejére az   programot nemzetközi szinten 

közel 4 000, hazánkban pedig több mint 80 intézmény – 

óvodás, általános és középiskolai korosztályban – indította el. 

Jelenleg 7 hazai egyetemen is hozzáférhető ez a tudásanyag 

a diákok, oktatók és munkatársak számára.

További információ: office@franklincovey.hu I franklincovey.hu/oktatas-neveles I eletrevalo7szokas.hu
FC-PANNON Tanácsadó Kft. I 1124 Budapest, Németvölgyi út 64. I Telefon: +36 1 202-0448 I Adószám: 10727768-2-43
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FOLYAMAT

http://www.eletrevalo7szokas.hu/

