Életvezetési és munkaerőpiaci kompetenciák fejlesztése
a hallgatói lemorzsolódás csökkentése érdekében
az EFOP-3.4.3-16-2016-00005 azonosítószámú, „Korszerű egyetem a modern városban: Értékközpontúság,
nyitottság és befogadó szemlélet egy 21. századi felsőoktatási modellben” című projekt keretében.

A világ első számú személyes eredményességet fejlesztő programjaként ismert, A kiemelkedően
eredményes emberek 7 szokása szemléletformáló program ötvözi az eredményesség örök érvényű
alapelveit a modern technika és gyakorlat vívmányaival.
Annak érdekében, hogy munkánkat a lehető legeredményesebben végezhessük, akármilyen pozícióban
dolgozunk is, szükségünk van arra, hogy értsük és alkalmazzuk ezeket az alapelveket. Hosszú távú,
fenntartható sikert úgy fogunk elérni a lemorzsolódás csökkentésében, ha képessé válunk önmagunk
eredményes vezetésére, kapcsolatainkban is hitelesek vagyunk, és közben tudásunkat, képességeinket
folyamatosan fejlesztjük, megújítjuk.

A kiemelkedően eredményes emberek 7 szokása
– 30 órás és ingyenes szemléletformáló program
bizonyítottan működő személyes és kapcsolati ered
ményességet fejlesztő megoldás a fentiekhez. Három
szinten javítja a munkavégzéshez szükséges készségeket:

1. SZEMÉLYES / EGYÉNI SZINTEN
• önmagunk eredményesebb irányítását, ezen
keresztül nagyobb teljesítményt és növekvő
személyes érettséget, eredményez
• a tiszta és vonzó célok és a gondos tervezés
által segíti a kulcsprioritások megvalósítását
• összességében elégedettebb, teljesebb életet
érhetünk el általa.

2. CSAPAT SZINTEN
• növeli az együttműködés minőségét,
a bizalom szintjét

A MA LEGJOBBAN TELJESÍTŐ
MUNKATÁRSAK

• fejleszti a kommunikációs képességeket
és erősíti a kapcsolatokat.

3. SZERVEZETI SZINTEN
• olyan keretrendszert hoz létre, amely elősegíti
a szervezeti alapértékek megerősödését és
kiemelkedően eredményes kultúra kialakítását.

NEM RENDELKEZIK AZOKKAL
A TULAJDONSÁGOKKAL,
MELYEK A JÖVŐBELI SZEREPEIK
BETÖLTÉSÉHEZ SZÜKSÉGESEK.
— FranklinCovey-tanulmány

A képzés az EFOP 3.4.3-16 projekt
keretében most ingyenesen elérhető
30 órás nyílt programok formájában.

A 7 SZOKÁS PROGRAM CÉLJAI
SZOKÁS

A RÉSZTVEVŐK

1. SZOKÁS: LÉGY PROAKTÍV!

• Arra koncentrálni, és azon dolgozni, amire hatással
lehetek, nem pedig panaszkodni arra, amire nem.

2. SZOKÁS: TUDD ELŐRE,
HOVÁ AKARSZ ELJUTNI!

• Meghatározni a siker világos kritériumait, és megvalósítási
tervet készíteni.

3. SZOKÁS: ELŐSZÖR
A FONTOSAT!

• Rangsorolni, és – a folytonosan sürgető feladatok
ellenében is – megvalósítani legfontosabb céljaikat.

4. SZOKÁS: GONDOLKODJ
NYER-NYERBEN!

• Magas bizalmi szintű kapcsolatokra alapozva
eredményesebben együttműködni.

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

• Mások szükségleteinek és nézőpontjának mély
megértése által befolyásolni másokat.

6. SZOKÁS: TEREMTS
SZINERGIÁT!

• A különbözőségünket kihasználva innovatív és
mindenki számára kielégítő megoldásokat alkotni.

7. SZOKÁS: ÉLEZD MEG
A FŰRÉSZT!

• A megújulást biztosító tevékenységek által növekvő
motivációra, energiára és munka-magánélet egyensúlyra
szert tenni.

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

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

A képzéssel kapcsolatos további információért keresse:

Révai
László
.

-t, a program vezetőjét!

Elérhetőségei: +36 72/501-500/12407 I revai.laszlo

@pte.hu

További információ a programról: www.franklincovey.hu/7-szokas-szemleletformalas/
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