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A beosztottak motivációját serkentő munkaközeg létrehozásának fontossága.

A tanulási kimenet
fejezetei

Tudásanyag

Képességek

Kompetenciák

1.

A munkahelyi motiváció ismerete –
elmélet és definíció

Annak felismerése, hogy minden
tudatos
viselkedés
motivációs
tényezőkből ered, valamint azon
elméletek megértése, amelyek a
különféle a vállalat szempontjából
jó,
vagy
működésképtelen
viselkedési formákat fejtik ki.

Motiváló munkahelyi környezet
kialakításának képessége

Munkahelyi
körülmények

Munkahelyi
motiválás
Munkahelyi
interakció
Külső és belső
tényezők

Az élhetőbb
ismerete

munkahelyi közeg

A pozitív munkahelyi interakciók
fontosságának ismerete
A motiváció csökkenésének külső és
belső tényezőinek ismerete

Annak megértése, hogy minden
embert más motivál a munkahelyen
Annak
képessége,
hogy
a
motivációs viselkedésekre alapozva
egy sikeres stratégiai és fejlesztési
tervet dolgozzon ki

A
munkahelyen
alkalmazandó
stratégiák
felismerésének
képessége
A
legfontosabb
siker-építő
viselkedésmódok támogatása

Vállalati
és
személyes
felelősségvállalás a jó munkahelyi
körülmények kialakításáért
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2.

Fenntartható
menedzsment

Az
általános
menedzsment
alapelvek ismerete, melyek a
fenntarthatóságra vonatkoznak

Az fenntartható menedzsment
általános
alapelveinek
alkalmazásának megértése

A
fenntartható
menedzsment
általános alapelveinek alkalmazása

•

Általános
menedzsment és
motiváció
Motivációs
elméletek
A motiváció
típusai és
használata
teljesítmény

•
•

•

A célkitűzés elméletének ismerete

A fenntartható aktivitás motiválása
különböző szinteken

Az érzelmi intelligencia elméletének
ismerete

Az érzelmi intelligencia kialakítása

A hatékony vezetési képesség és a
rövidtávú sikerek elveinek ismerete

A hatékony vezetési képességek
kialakítása

A
csoporton
személyiségtípusok és
ismerete

belüli
szerepek

A különböző személyiségekkel való
együttműködés a csapaton belül

A
motiváció
teljesítményre
gyakorolt hatásának ismerete

Annak megértése hogy a motiváció
lehet külső vagy belső
.

Megérti a célok azonosításának
lépéseit és át tudja ezt adni a
csoportnak
Felismeri és alkalmazza a hatékony
vezetési képességeket
Megmutatja
az
érzelmi
intelligenciához szükséges eszközöket
Elkülöníti az érzelmi intelligencia
alapköveit
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3. A jutalmazás és az
elvárások kezelése

Az elvárás elméletének ismerete

Az elvárás elméletének ismerete

Megérti a pozitív összefüggést az
igyekezet és teljesítmény közt

A
jutalmazás
rendszerének
előnyeinek
ismerete
annak
érdekében, hogy inspiráljuk a
beosztottakat,
eredményeiket
elismerjük

A csapat tagjainak jutalmazása, a
velük szembeni elvárások kezelése

•A jutalmazásalapú
motiválás elmélete
•Folyamatos fejlődés
•A magán- és szakmai
élet közti egyensúly.

A Kaizen teória ismerete
folyamatos fejlődésről

a

A magánélet és a szakmai élet közti
egyensúly felállításának ismerete
A Kaizen teória hasznának
felismerése

Képes értékelni és irányítani az
elvárásokat annak érdekében, hogy
a kitűzött célok teljesüljenek
Kidolgoz olyan stratégiákat, melyek
hozzájárulnak a magánélet és a
szakmai élet közti egyensúly
megtartásához
Képes a teljesítmény átfogó
fejlesztésére, megfelelő stratégiák
kidolgozásával.
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4. A motiváció
kommunikálása

A stratégiai kommunikáció és a
coaching alapelveinek ismerete
Napirend kidolgozás
Aktív figyelem
A változások elindítása
A motivációs interjúzás használata
A beszélgetés vezetése
Strukturált problémamegoldás
To know the principles of strategic
communication and coaching

A kommunikáció
betöltött
fontos
felismerése

EQF szint

Kompetenciák

motiválásban
szerepének

A stratégiai kommunikáció
coatching megértése

és

A
stratégiai
kommunikáció
fontosságát hangsúlyozza
Értékeli
és
koordinálja
a
kommunikáció és coaching egyes
lépéseit

A
stratégiai
kulcspontokon
keresztüli motiváció képessége
A
motivációval
kapcsolatos
ismeretek
és
félreértések
folyamatos,
mind
mélyebb
felismerése
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