
Kihívások
Javasoljuk, hogy 
a Franklin  Covey-
tanácsadó és az ügyfél 
közösen találják ki az 
ügyfél igényeihez illesz-
kedő, egyedi kihívásokat. 
Az alábbi felsorolás csak 
ötletekkel szolgál.

 EGYÉNI 

A. A tanulási aktivitás mérése

- Elkezdett, ill. elvégzett modulok száma

- Egy impact journey minden elemének megvalósítása

- Selfie vagy rövid videó a tanulás dokumentálására

- A képzés kezdetén: egy bizonyos időn belül mutatott aktivitás

- A folyamatosság mérésére: heti ranglista a tanulási aktivitásról

B. A megértés és alkalmazás mérése

- Feladvány, rejtvény megfejtése a tanultak felhasználásával

- Szöveg/anyag/videó készítése a tanultak felhasználásával

- On-the-job űrlapok, eszközök ellenőrizhető használata

- Tudást ellenőrző (ismételhető) teszten nyújtott teljesítmény

- Fotó/tánc/egyéb művészeti pályázat a tanulás témájában

- A tanultak mindennapi használatba való beépüléséről 
pozitív visszajelzések gyűjtése

- „Master” szint definiálása: a résztvevő példamutató 
a tanulásban és az alkalmazásban is

- VBT-certifikációk megszerzése

 PÁROS 

- A tanulópárok tanulási aktivitása

- Tanulópárok fejlődése, elért eredményei

- Tanulópartner egy a résztvevőnek kedves tartalomhoz  
(akár több témában több személyt!) 

 KÖZÖSSÉGI 

- Az egyéni kihívások közösségi értelmezése

- Aktív tanulócsoportok, klubok szervezése, és az azokban 
való aktív részvétel

- Társasjáték, szabadulószoba, amelyekhez a tanultak közös 
alkalmazása szükséges

- A tanultak átadása informálisan (nem tréning, 
de dokumentált)

- Mások tanítása belső tréneri munkával

- Lánctanulás

Lehetőségek a tanulás ösztönzésére
GAMIFICATION



Jutalmazási lehetőségek

NÉHÁNY  
SZEMPONT

• Ezt is érdemes 
a FranklinCovey-
tanácsadónak és az 
ügyfélnek közösen 
kialakítania. 

• A jutalmazás egyen 
bőség szem   lé  letű, azaz 
ne csak a legjobbakat 
jutalmazza, hanem 
mindenkit, aki teljesít 
egy adott kritériumot 
vagy kihívást.

• Szinteket is meg lehet 
határozni, az egyes 
szintekhez társított 
növekvő értékű 
jutalmakkal vagy 
elismerésekkel.

A kihívásokhoz érdemes jutalmazási / elismerési rendszert társítanunk.

A FranklinCovey-tól független  
jutalmazási és elismerési ötletek:

- csapatépítő program

- plusz szabadság

- megjelenítés intraneten, Facebookon, belső hírlevélben, 
belső rendezvényen, egyéb belső publicitás

- meglévő belső elismerési rendszer használata

- titulusok, címek, vándorcímek, vándordíjak

- új feladatok, lehetőségek, egyéb előnyök

- bármilyen tárgyi jutalom vagy szolgáltatás, amelyet az ügy-
fél a Franklin Covey-tól függetlenül, saját szervezésben és 
költségvetéssel valósít meg (pl. oklevél, érme, póló, karkötő, 
bögre, kulacs, kitűző, törölköző, esernyő, [cserepes] virág, 
wellness, étterem, hotel, kávé, tea, könyv stb.)

A FranklinCovey szerepvállalásával 
megvalósítható jutalmazási / elismerési 
lehetőségek:

- FranklinCovey-könyvek, amelyeknek beszerzését és az ügy-
félhez való eljuttatását mi vállaljuk.

- Jótékony ügyek finanszírozása (az ügyfél vagy a díjazottak 
választhatnak)

- FranklinCovey-tanácsadó/-vezető igénybe vétele pl. előadás, 
csoportos vagy egyéni coaching, workshop formájában. 
Ez úgy is működhet, hogy ez a jutalom a kihívást teljesítők-
nek szól, de úgy is, hogy ha szervezetként teljesítenek egy 
közös kihívást, akkor bárki részt vehet rajta. 

- Tárgyi ajándékok a FranklinCovey-tól: telefontartós kulcs-
tartó, 6 db-os Seedbonbon (fűszernövények), duplafalas, 
hőtartó, BPA-mentes kulacs.
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A FranklinCovey-tól beszerezhető tárgyi ajándékok és könyvek listája  
az aktuális elszámolási árakkal együtt külön fájlban található.

Az ajándékok finanszírozása

- A könyvek és a tárgyi ajándékok esetében 
ez az adott tételek FranklinCovey oldalán 
jelentkező teljes beszerzési és logisztikai 
költségét jelenti, de nem alkalmazunk ár-
rést. Az aktuális árak külön táblázatban, az 
Ön FranklinCovey-tanácsadójánál érhetők el.

- Jótékony felhasználás esetén a megjelölt 
összeget az ügyfél által megadott 
szervezet számára utaljuk át.

- FranklinCovey-tanácsadó / -vezető 
igénybevétele esetén a valós listaárainknál 
lényegesen kedvezőbb, 30 000 Ft/óra 
nettó összeggel számolunk. 

* Ez egy javaslat, ez lehet 0, de lehet több is, mint 1%.

- A könyvek és tárgyi ajándékok kapcsán 
a bal oldali oszlopban megjelölt elszámo-
lás érvényes.

- A jótékony cél támogatását az ügyfél 
a Franklin Covey közreműködése nélkül, 
közvetlenül intézi a kiválasztott szervezettel.

- FranklinCovey-tanácsadó/-vezető igény-
bevétele esetén a valós listaárainkon 
számolunk.

 A FranklinCovey az előfizetési díj 1%-át  
 biztosíja keretösszegként. 

 Ügyfeleinknek javasoljuk, hogy – a fenti  
 felajánlásunkat kiegészítve – szánják ők is az  
 előfizetési díj 1%-át saját költségvetésükből  
 a tanulás ösztönzésére.*  

http://franklincovey.hu

