VIRTUÁLNÍ ŘEŠENÍ FRANKLINCOVEY

DIGITÁLNÍ KURZY A LEKCE
Nástroje pro individuální rozvoj vašich lidí
Licence FranklinCovey umožňuje neomezený přístup na webový portál, kde naleznete on-line knihovnu
kurzů, lekcí, nástrojů a dalších materiálů. Aktuálně obsahuje 157 digitálních kurzů a lekcí v češtině
a mnoha světových jazycích*. Desítky dalších kurzů a lekcí jsou dostupné v angličtině.
On-line knihovna je zaměstnancům k dispozici prostřednictvím předplacené licence. S její pomocí
můžete dle potřeb libovolně sestavovat plány rozvoje pro jednotlivce i týmy a sledovat jejich pokroky.

on deman d
Digitální lekce (FranklinCovey InSights) trvají
7–15 minut a poskytují efektivní a účinný způsob
posílení jak individuálních, tak manažerských dovedností středního a vyššího managementu. Obsahují tematické video, na které navazují nástroje
umožňující snadnou aplikaci v praxi.

Digitální kurzy (FranklinCovey Excelerators) nabízí v 15–60 minutách klíčová témata z programů FranklinCovey zaměřená na rozvoj důležitých
dovedností pracovníků i lídrů. Uživatelé pracují
s videi, odpovídají na otázky, zpracovávají úkoly
a mohou využít hodnocení a celé řady nástrojů
ke stažení.

DIGITÁLNÍ KURZY A LEKCE FRANKLINCOVEY UMOŽŇUJÍ ROZVÍJET 15 KLÍČOVÝCH KOMPETENCÍ:

•
•
•
•
•
•
•
•

znalost obchodního prostředí
komunikace
zvládání konfliktu
zaměření na zákazníka
realizace
inovace a kreativita
řízení změn
řízení výkonu

•
•
•
•
•
•
•

osobní produktivita
řešení problémů
strategický leadership
rozvíjení talentu
budování kolektivu
důvěra a integrita
vize a účel

Popis jednotlivých kompetencí a relevantních digitálních kurzů a lekcí pro jejich rozvoj naleznete
v katalogu, který vám rádi zašleme na vyžádání: aap@franklincovey.cz.

*němčina, francouzština, španělština, portugalština, nizozemština, maďarština, italština, polština, dánština, švédština, norština, arabština,
turečtina, indonéština, čínština, japonština, thajština, vietnamština, korejština

PRO KOHO JSOU DIGITÁLNÍ KURZY A LEKCE VHODNÉ
Digitální řešení FranklinCovey doporučujeme
• jako samostatné učení pro jednotlivce a firemní týmy
• jako upevnění a rozšíření znalostí z kurzů vedených interním/externím lektorem
• pro hybridní týmy a zaměstnance pracující na dálku

VÝHODY VIRTUÁLNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ
Systematický a dlouhodobý rozvoj zaměstnanců vede k cílené změně jejich přístupu a jednání
a k rozvoji firemní kultury. Nejedná se o jednorázové krátkodobé řešení.










zpřístupňuje unikátní know-how
FranklinCovey 24 hodin / 365 dní v roce
pomáhá rozvíjet 15 klíčových kompetencí
jednotlivců, týmů i jejich lídrů
doplňuje a upevňuje vzdělávací iniciativy
s lektorem
umožňuje systematicky vytvářet individuální
a týmové plány rozvoje
umožňuje vyhodnocovat aktivity studentů
zahrnuje hodnocení a nástroje ke stažení
a dalšímu využití











podporuje osobní zodpovědnost za vlastní
rozvoj
výuka je díky obsaženým otázkám a úkolům
interaktivní
je ideální pro zaměstnance pracující na
dálku
eliminuje cestovní náklady spojené
s tradičními kurzy
klíčový obsah knihovny je dostupný v 24
jazycích, včetně češtiny

Rozhraní portálu je kompatibilní s počítačem,
tabletem i mobilními telefony.

VYZKOUŠEJTE DIGITÁLNÍ ŘEŠENÍ FRANKLINCOVEY A ZJISTĚTE, CO VŠECHNO MŮŽE VAŠÍ ORGANIZACI PŘINÉST
Představíme vám portál All Access Pass s možností časově omezeného přístupu pro vaši společnost. aap@franklincovey.cz
FranklinCovey si vyhrazuje právo nabídku programů změnit. Nabídka programů a nástrojů v All Access Pass se průběžně rozšiřuje.
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