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Har opnået OCN-POINT

2,3 point på Niveau 1

Job, skole og hverdag
I “Job, skole og hverdag” trænes deltagerens sociale og personlige færdigheder og kompetencer.
Fx: Adfærd og kropssprog, personlig økonomi, personlig fremtoning, sprog og kommunikation
samt personlig målsætning. Læringen skal foreberede vedkommende på uddannelse,
beskæftigelse og selvstændig livsførelse.

Panelet som har godkendt dette
program
Flemming Mortensen, Uddannelsesleder hos Danske Fragtmænd
Lisbeth Bo, Specialkonsulent hos Specialfunktionen Job & Handicap
Mette Pedersen, Forstander hos Ungdomscenter Knudmosen
Mogens Lindhard, CSR- og Arbejdsmiljøchef hos Grundfos

Udbudt af
OCN Danmark
Skolebakken 11, kld. th.
8000 Aarhus C
Tlf: 40445400

Hanne Skov, Daglig leder
OCN Danmark

Gerda Henriksen har opnået kompetencer hos OCN Danmark i følgende::

Adfærd og kropssprog
Forstå egen adfærd

Point
Niveau 1

0.9

Niveau 1

0.3

Niveau 1

0.3

Identificere personlige positive og negative adfærdsmønstre
Liste stikord som beskriver hans/hendes positive og negative adfærdsmønstre
Forstå generelt regelsæt for adfærd

Forstå betydningen af kropssprog i kommunikation
Identificere hvordan kropssprog bruges i kommunikation, fx genkende vrede og angst i
kropssprog

Forstå andres adfærd
Identificere forskellige adfærdsmønstre ved andre mennesker

Fremtoning og tilstedeværelse
Præsentere sig hensigtsmæssigt i forhold til forskellige situationer

Point
Niveau 1

0.5

Niveau 1

0.3

Liste påklædning der skaber god fremtoning i en: Familiesammenhæng (fx fest) Skolesammenhæng - Arbejdssammenhæng - Ved en jobsamtale eller lignende
Liste forhold vedrørende udseende der skaber en god fremtoning, fx frisurer,
kropsudsmykning og ansigtsbehåring
Gengive handlinger man forbinder med gode manerer i tre forskellige situationer

Anvende hensigtsmæssig fysisk fremtoning i forbindelse med
præsentation af sig selv
Liste elementer der kan have betydning for hensigtsmæssig fysisk fremtoning
Gengive hvordan man kan bruge sin fysiske fremtoning til at præsentere sig selv
hensigtsmæssigt - fx håndtryk, øjenkontakt og ret ryg

Niveaubeskrivelse
Niveau 1: Niveau 1 er i OCN forbundet med: Kendskab til et emne eller simpel praksis evt. under kontinuerlig vejledning.

OCN point fastsættes efter hvor længe det vurderes at tage en person uden forhåndskendskab at opnå en
kompetence. 1 point svarer til 10 timers læring.

