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Felmérés 2: Személyes érdeklődés,
attitűdök és értékek
A riport megmutatja az egyéni hajtóerőket, az
érdeklődés fókuszát. Segít az egyéni és tanulmányi célok kijelölésében. A pályaorientáció
fontos eleme.

PEERFORMANCE
TALENT PROGRAM
KÖZÉP- ÉS FELSŐFOKÚ OKTATÁSI
INTÉZMÉNYEK DIÁKJAI RÉSZÉRE
Célkitűzés
• Az egyéni tudatosság és eredményesség
növelése a természetes viselkedési stílus,
érdeklődési kör, értékek, attitűdök
és
kompetenciák tudatosításával.
• A diákok önismeretének elősegítése, hogy
megértsék saját viselkedési stílusukat,
motivációikat és kompetenciáikat s felhasználják azt:
• önbizalmuk mélyítésére, önelfogadásra,
• személyes stratégiáik kialakítására,
• saját céljaik kijelölésére,
• kapcsolataik (diák, barát, szülői, tanár,
stb.) jobb megértésére,
• az iskolai légkör javítására,
• tanulási stílusuk tudatosítására az
eredményesebb tanulás és pályaválasztás és kiegyensúlyozott kapcsolatok érdekében.
• A diákokat segíteni abban, hogyan adaptálják
tudatosan viselkedési stílusukat a különböző
stílusokhoz, szituációkhoz, hogy megfeleljenek
környezetük kommunikációs kihívásainak.
Felmérés 1: Viselkedési stílus
A diák felismeri hogyan szeret kommunikálni,
és milyen tanulási stílusa van. A riport alkalmas továbbá a reális énkép kialakítására és
ezen keresztül a diákok önbizalmának mélyítésére. Minél nagyobb a diákok önbizalma,
annál könnyebben határoznak meg tudatos
életvezetési, pályaválasztási stratégiákat ill.
kezelik az osztályban, családban, barátokkal
felmerülő kommunikációs helyzeteket.
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Felmérés 3: Kompetenciák
A diák felismeri alap kompetencia szettjét, ami
Tehetségére építő tanulmányaihoz és munkába állásához egyaránt alkalmazható és segít a
beválás területeinek előjelzésében.
Peerformance Talent Megoldások a
diákok felmérését és a felmérések értékelését iskolai környezetbe installálható online
rendszer segítségével az iskola pedagógusai,
karrier iroda munkatársai ill. igény esetén
akkreditált külső szakemberek végezhetik. Az
eredményekre építve az iskolákban egyéni ill.
csoportos programok alakíthatók ki diákok,
pedagógusok, ill. szülők részére.
Eszközök
• Integrált egyéni felmérések és benchmarkok
• Iskolában működtethető Talent rendszer,
igény esetén annak adaptációja
• Pedagógus/karrier tanácsadó/coach
akkreditáció lehetősége
•Tervezhető pojekt költségek

Ismerd fel Tehetséged
a tudatos Pályaválasztásért és
boldog Kapcsolatokért!

Pedagógus akkreditációra még ma
jelentkezzen!
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