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a jövő
nemzedékéért

FranklinCovey Magyarország
Oktatás-nevelési üzletága

Vajon milyen lesz a világ…
…amikor minden gyermek tudást és esélyt kap ahhoz,
hogy családi, anyagi, társadalmi hátterétől függetlenül
saját életét és társas kapcsolatait eredményesen irányítsa

LÁTJA A BENNÜK REJLŐ LEHETŐSÉGET?
ŐK fogják
a pozitív változásokat megalkotni és véghezvinni,
a körülöttünk lévő világot jobbá tenni.

Szükségünk
van a holnap
• kreatív
problémamegoldóira
• feltalálóira
• kockázatvállalóira
• cselekvőképes,
felelős polgáraira

10 000 ÓRA…
ennyit tölt egy általános iskolás diák 8 év alatt a tanteremben.

Ha megadjuk, amire szükségük van
A gyerekek rendkívül tanulékonyak. Minden gyerek képes
önmaga irányítására és stabil kapcsolatok kiépítésére, de a
tananyagon kívül szükségük van érzelmi, társas készségekre
… ahhoz, hogy a kiválóságot megéljék és átadják

Mit teszünk és hogyan?
Befektetünk a holnapba, a következő generációba
Az
iskolai programban a 7 szokásként ismert érési modellt
nevelés-módszertani innovációként alkalmazzuk az iskola vezetésével
szoros együttműködésben

MINDEN TERÜLETEN ALKALMAZHATÓ KÉSZSÉGEK
A diákok egy egyszerű, bármely korosztály számára jól érthető és követhető rendszerben
ismerik meg és sajátítják el azt a tudást, aminek eredménye, hogy önmagukkal és másokkal
harmonikusan képesek működni. Mindez a nevelőtestület egészét is érintő fejlesztési
folyamaton keresztül valósulhat meg.
világszerte

2 millió
diák

3 000

iskolában

53

országban

5

kontinensen

„Ha tehetném, minden tíz és húsz év közötti fiatal (és szülei) számára
ajándékba adnám: hadd erősödjék az életbátorságuk! “
Prof. Dr. Bagdy Emőke, A tiniknek szóló 7 szokás könyvről

intézmények

0,5%-a

Magyarországon
10 000 köznevelési intézményben (óvoda, általános iskola, gimnázium, szakképző iskola, kollégium, stb)
másfél millió diák hasznosíthatná az
iskolai folyamat segítségével elsajátított
életvezetési és munkaerő-piaci képességeket.
Ezidáig az intézményeknek alig fél %-a (0,5%) tudott ezzel a lehetőséggel élni.

Az Életrevaló folyamat finanszírozása

Az Életrevaló folyamat
iskolai bevezetése

Együttműködő
partnerek
felajánlást tesznek
az intézményi
folyamat anyagi
támogatására –
a támogatás
100%-ban az
intézményhez
kerül

A támogatást
kereső intézmény
és az azt felajánló
szponzorok összekapcsolódását
a FranklinCovey
Magyarország
koordinálja.

Az intézmény 3
éven át bevezeti,
majd fenntartja
és működteti
az Életrevaló
kultúrafejlesztési
folyamatot.

Az intézmény
minden tanévben
bemutatja
támogatóinak
a siker
kritériumaként
meghatározott
mutatók
alakulását.

Ami az Ön segítségével megvalósulhat
(Évi 3 millió Ft értékű támogatás egy teljes intézményi közösség átalakításához elegendő lehet.)

Évi 3 millió Ft

40
pedagógus

300
diák

750
családtag

JELENTŐS
hatás

Együttműködés a Kiválóságért, a Holnapért
Az
folyamat anyagi
támogatásával:
• Az Ön vállalata vitathatatlan értékteremtő
befektetést tesz
• A helyi közösséget juttatja lehetőséghez
• Az öngondoskodást és a vállalkozó
szellemet erősíti
• A folyamatszemlélet biztosítja az új tudás
fenntartható használatát
• Dolgozói elkötelezettséget épít ki munkavállalói körében
• Vállalata jó hírnevét növeli

VEGYEN RÉSZT
HOLNAP hálás lesz önmagának azért, amit MA megtesz.

A KIVÁLÓSÁG ÚTJA Vannak, akiknek a „jó” megfelel. De a legtöbben ennél többet akarunk. Van bennünk
valami, ami arra késztet, hogy a jónál jobbak legyünk. A kiválóságra törekszünk! A FranklinCovey küldetése
és szenvedélye, hogy az emberi és szervezeti kiválóságot lehetővé tegye mindenhol.
A DÖNTŐ VERSENYELŐNY A FranklinCovey globális szervezet, melynek szakterülete a teljesítmény
javítása. Olyan eredmények elérésében segítjük a szervezeteket, melyek az emberi viselkedés változását
igénylik. Hét szakterületünk:
LEADERSHIP | VEZETÉS Kiemelkedően eredményes vezetőket képzünk, akik képesek mások
elkötelezettségét elnyerni az eredmények elérése érdekében.
EXECUTION | MEGVALÓSÍTÁS A szervezetek olyan stratégiák megvalósítására válnak alkalmassá,
melyeknek feltétele az emberi viselkedésformák megváltozása.
PRODUCTIVITY | PRODUKTIVITÁS Az emberek megtanulnak – az egymással versengő prioritások
közepette is – helyesen dönteni és szervezeti céljaikat magas színvonalon megvalósítani.
TRUST | BIZALOM A magas bizalmi szinttel bíró, az együttműködést és elköteleződést elősegítő szervezeti
kultúra nagyobb sebességet és alacsonyabb költségeket eredményez.
SALES PERFORMANCE | ÉRTÉKESÍTÉSI TELJESÍTMÉNY A hagyományos értékesítő-ügyfél kapcsolat
átalakul: fő céljává a partnerek sikerre segítése válik.
CUSTOMER LOYALTY | ÜGYFÉLHŰSÉG Az ügyfelek és alkalmazottak elkötelezettségét folyamatosan
kimutató megbízható adatok gyorsabb növekedést és az ügyfelekkel dolgozó munkatársak jobb teljesítményét
eredményezik.
EDUCATION | OKTATÁS-NEVELÉS Az oktatással és neveléssel foglalkozó intézmények megtanulják,
hogyan hozzák felszínre a pedagógusaikban és diákjaikban rejlő tehetséget.

