PROGRAMTÁJÉKOZTATÓ
Képzés megnevezése:

Személyiségfejlesztés, esélyegyenlőség és a jelenben való élet
Képzési program nyilvántartási száma: E-000534/2014/D007
A képzések célja:

A képzés lehetőséget biztosít arra, hogy a mindennapi életben előforduló folyamatokat
gyakoroljuk és fejlesszük, mint például saját erőforrásunkat, vagy a viselkedésünket, de nem
utolsósorban a külső tényezők felismerését is, amelyek hatással és befolyással vannak
életünkre, ezáltal lehetőség nyílik arra, hogy elméletben és gyakorlatban is kipróbáljuk
önmagunkat.
A képzésben résztvevő ismereteket szerezzen az oktatás időszaka alatt elméletben és
gyakorlatban egyaránt a mindennapi élet legmegfelelőbb fejlesztési módszereiről, amely által
a képzés befejeztével fejleszteni tudja saját készségeit és képességeit. A képzési ismeretanyag
a személyiségfejlesztés, esélyegyenlőség a másikkal szemben, és a jelenben élni
alapfoglalkozásaiból áll.
A résztvevő őszintén képes legyen megnyilvánulni és viszonylag pontos képet kapjon
legfőképpen saját érzelemvilágáról. A képzés folyamán cél továbbá a rejtett titkok és
érzelmek felszínre kerülése, hogy mássokkal elfogadóbbak tudjunk lenni, a mindennapi
élet számtalan lehetőségeit vegyük észre és a lehető legjobban tudjuk hasznosítani.
A képzés célcsoportja:
Javasolt mindazok számára, akik késztetést éreznek arra, hogy e folyamatok ismeretanyagát
és gyakorlati tudását megismerjék és a későbbiekben, esetleg munkájuk vagy magánéletük
során, tudatosan felhasználják, alkalmazzák. A képzésre életkortól függetlenül bárki
jelentkezhet.
A képzés során megszerezhető kompetenciák:
 Viselkedésbeli folyamatok felismerése és kezelése
 Emberi erőforrások megfelelő kezelés
 Helytelen folyamatok felismerése és korrigálása, felelősségtudat
 Külső tényező felismerése és helyes kezelése
 Lélektani határértékek felismerése, kezelése
 Megfelelő életmód kialakítása

Részvételi feltételek:
Iskolai előképzettség: alapfokú iskolai végzettség (min. 8 általános)
A képzés ütemezése:

A képzés tervezett kezdési időpontja: 2019. szeptember
A képzés helyszíne: elsősorban Esztergom és Budapest, de létszámtól függően az ország bármely
területén.
Óraszám
20 óra (10 óra elmélet + 10 óra gyakorlat)
Oktatási napok száma
2 nap
46.000,-Ft/fő (Áfa mentes)
A képzés költsége:

mely tartalmazza a tanfolyam és vizsga költségét valamint a
jegyzet költségeit.
A regisztrációs díj 6.000 Ft, amely összeg beleszámít a tanfolyam
díjába.
A regisztrációs díj befizetése a képzésbe történő jelentkezéskor
történik a képző által kiállított számla alapjá. A tanfolyami
helyeket a befizetések sorrendjében töltjük fel!
Az általános forgalmi adóról szóló 2007. évi CXXVII. törvény 85. § (1) Mentes az adó
alól:
„b) a felnőttképzésről szóló törvény alapján engedélyezett és szervezett, illetőleg egyéb
jogszabály alapján szervezett oktatás, képzés, továbbképzés, vizsgára való felkészítés és
vizsgáztatás.”
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