A tudásalapú kor munkahelyei gyökeresen új elvárásokat támasztanak dolgozóik felé. A felmérések
alapján már nem elég a széleskörű elméleti tudás. Az
információ hatékony feldolgozása és kreatív alkalmazása ugyanúgy nélkülözhetetlen, mint a magas szinten kiművelt érzelmi intelligencia és társas
készségek – melyek azonban nemcsak a munkahelyi sikerességet alapozzák meg, hanem fogódzót adnak a magánélet józan, hosszú távon is kiegyensúlyozott 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 intézményi kultúra és a tanulmányi munka fejlesztésére.
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Forrás: Future of Jobs Report 2016, Világgazdasági Fórum

mentálpedagógiai folyamatAz
ban először a pedagógusok ismerkednek meg
Stephen R. Covey A kiemelkedően eredményes
emberek 7 szokása című művének a köznevelés
egyedi helyzetére adaptált tartalmával, majd a
nevelőtestület – a gazdag hazai és nemzetközi pedagógiai tapasztalatokból merítve – hozzálát a saját tanítványainak szükségleteihez illeszkedő fejlesztéshez.
A program kiváló elméleti alapot, nyelvezetet és
gyakorlati eszközöket nyújt az önfegyelem, felelősségvállalás, kezdeményezés, célkitűzés, tervezés,
időmenedzsment, asszertív kommunikáció és
kreatív együttműködés elsajátításához.
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A komplex fejlesztési folyamat eredményességét és fennmaradását az biztosítja, hogy az akkreditált pedagógus-továbbképzések keretében megismert
tudást a nevelőtestület a saját tempójában, egyszerre egy kulcsterületre koncentrálva építi be az oktató-nevelői munkájába. A képzések felölelik az intézményi
kultúra korszerű, proaktív fejlesztését
és a bevezetést támogató szakmai vezetői csapat felkészítését is.
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A program alkalmazását díjnyertes filmek, tanulói munkafüzetek, tanári kézikönyvek, magyar és nemzetközi digitális tudástár (óravázlatok, tanmenetek,
játék- és idézetgyűjtemények, fotók stb.),
magyar nyelvű szakkönyvek segítik,
hatékonyságát pedig hazai pszichológiai hatáskutatási vizsgálatok is alátámasztják.
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PROGRAM VÁRHATÓ ELŐNYEI:
közös nyelvet és normarendszert teremt az intézményben
csökkenti a magatartási problémákat
javítja a tanulmányi eredményt
a gyermekek/diákok nagyobb felelősséget vállalnak
tetteikért – magaviseletükért és tanulmányi eredményeikért
hozzájárul a fiatalok egészséges önbizalmának 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

programot nemzetközi szinten
2017 elejére az
több mint 3.000, hazánkban pedig 48 intézmény – óvodás,
általános és középiskolai korosztályban – indította el.
További információ: www.franklincovey.hu/eletrevalo

