FELNŐTTKÉPZÉS

Szervezetünk, a Szövetség az Életen Át Tartó Tanulásért (SZETT) a magyarországi
innovatív felnőttképzés úttörőjeként egyedülálló tanulási lehetőséget biztosít a 16 és 64 év
közötti magánszemélyek részére. Ingyenes képzéseink azonnal használható,
versenyképes tudást adnak, 20-30 órás tanulási programjaink hatékony és célzott
segítséget nyújtanak a munkavállalók így a vállalkozások számára. Képzésszervezésünk
rugalmas, nagy hangsúlyt fektetünk az egyéni igényekre a tanulási csomagok
összeállítása, az időbeosztás és a helyszín tekintetében egyaránt. Az ország 52 Nyitott
Tanulási Központja mellett Mobil Oktatási Rendszerünk segítségével képzéseinket az
ország szinte bármely pontján megszervezzük! Nálunk a hagyományos iskolarendszertől
eltérő módszertannal és a 21. századi, innovatív technológiák felhasználásával történik az
oktatás. Mindezt pedig azzal támogatjuk, hogy a munkavállalók képzése a munkáltató
számára semmilyen adminisztrációval nem jár.
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A tanulási programjaink célja az, hogy a munkavállalók kiváló munkaerővé
váljanak. A nálunk tanuló felnőttek saját munkájukban hatékonyabbak, önállóbbak
és magabiztosabbak lesznek. Olyan értékes tudásra tesznek szert, amely segít
alkalmazkodni a munkaerő-piaci kihívásokhoz, és amely képessé teszi őket az új
ismereteket kívánó feladatok ellátására. Ezáltal a cég teljesítménye nő, mialatt az
A tanulási együtt tanuló munkatársak kooperációs képessége is erősödik. Ráadásul a
programok munkavállalók megtapasztalhatják munkáltatóik megbecsülését. A képzést elvégzők
célja
sikeresebbekké, precízebbekké és kreatívabbá válnak, miközben fejlődik innovatív
gondolkodásmódjuk.

Célcsoport

Olyan 16 és 64 év közötti személyek, akik nappali képzésben nem vesznek részt.

TANULÁSI PROGRAMJAINK
Idegen nyelvi programjaink:
✓
✓

✓

Angol nyelvi program
Német nyelvi program
Orosz nyelvi program

Informatikai programjaink:
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓

Olyan 20-30 órás
kompetenciafejlesztő
képzések, a Nyitok hálózat
szervezésében, amelyek
tanúsítvány megszerzésével
zárulnak.

Adatbázis-kezelés a gyakorlatban
Informatikai alapismeretek és az operációs rendszer használata, file-kezelés
Internethasználat
Képszerkesztés alapjai
Prezentációkészítés a gyakorlatban
Szövegszerkesztés a gyakorlatban
Táblázatkezelés a gyakorlatban
Webszerkesztés alapjai

Iparági programjaink:
✓

✓
✓
✓
✓
✓
✓

Kiválóság a kiskereskedelemben - munkaerő-piaci kulcskompetenciák fejlesztése

Kiválóság az autóipar, gépipar területén - munkaerő-piaci kulcskompetenciák
fejlesztése
Kiválóság az építőipar területén - munkaerő-piaci kulcskompetenciák fejlesztése
Kiválóság a vendéglátásban - munkaerő-piaci kulcskompetenciák fejlesztése
Kiválóság az irodai szolgáltatásokban - munkaerő-piaci kulcskompetenciák fejlesztése
Kiválóság a logisztika területén - munkaerő-piaci kulcskompetenciák fejlesztése
Vállalati kultúra, munkahelyi együttműködés

További programjaink:
✓
✓
✓
✓
✓
✓

✓
✓

Prezentációs technikák
Pénzügyek kisvállalkozóknak
A jövő munkaeszközei a 21. században
Vállalkozó leszek!
Tudatos állampolgár a 21. században
Okostelefonok, táblagépek használata a mindennapokban
Hatékony. Önmenedzsment
Nők a 21. században

Érdeklődni a 06 70/327 0757
vagy a 06 30/799 3378-as számon,
illetve hasznosi.mark@nyitok.hu címen lehet.
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