Ajánlat
Szakmai workshop

Hatékony visszajelzési
technikák
megoldásfókusszal –
motivációs program
vezetőknek

Mi ez?
 Szakmai Workshop, amelynek keretében a visszajelzés témáját járjuk körül több
szemszögből, hogy ez hozzásegítse a vezetőket a motivációs rendszerük ilyen irányú
továbbfejlesztéséhez.

Miért vegyek részt a programon?
 A visszajelzés néha a legjobb szándék mellett is lehet romboló hatású, ha az nem tudatos,
nem kellően előkészített és nem része a vállalati kultúrának.
 Magyarországi kipróbált gyakorlat és kutatás igazolja, hogy a gyerekek esetében a kizárólag
pozitív iskolai visszajelzés jó irányba befolyásolja a teljesítményt és a hozzáállást.
 A tudatosan használt pozitív visszajelzési technika nem kerül pénzbe, ám hatása és
eredményessége mérhető pénzben.
 A munkavállalói élménynek egyre nagyobb szerepe van a munkavállalók megtartásában, és
ezen élmény növelésében nagy szerepe van a pozitív visszajelzésnek.

Milyen gyakorlati hasznát veszem, ha részt veszek a Programon?
 Megismeri a dicséret / kritika és a pozitív visszajelzési technika közötti különbséget, és ezt
képes lesz azonosítani a mindennapi munkavégzésben.
 Segítséget és eszközöket kap ahhoz, hogy hogyan vezesse be a pozitív visszajelzést a
munkaszervezetbe, hogyan tegye azt a vállalati kultúra részévé.
 Kipróbálja és megtapasztalja, mekkora ereje és milyen hatása van a pozitív visszajelzésnek.
 Akár másnaptól képes lesz valódi pozitív visszajelzéseket adni anélkül, hogy ezeket
kellemetlennek vagy nem valósnak érezné.
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Nekem szól-e a program?
 Igen, ha kis-, közép- vagy nagyvállalat, államigazgatási intézmény, önkormányzat,
polgármesteri hivatal, közművelődési intézmény, művészeti tudományos intézmény,
pályázati tanácsadó, szövetség, kamara, szakszervezet, országos érdekképviselet, országos
civil szervezet vagy alapítvány, felső- vagy közoktatási intézmény, illetve médium
munkatársa.
 Különösen, ha HR-, személyügyi-, vagy képzési vezető; polgármester, alpolgármester,

jegyző vagy aljegyző; közigazgatási vezető (pl. miniszter, államtitkár, főosztályvezető,
osztályvezető, elnök, főigazgató, igazgató vagy egyéb közigazgatási vezető); gazdasági

vezető (pl. gazdasági főigazgató, gazdasági igazgató, gazdasági vezető, pénzügyi vezető,
értékesítési vezető); cégvezető (pl. vezérigazgató, ügyvezető igazgató, elnök vagy egyéb
cégvezető); jogi igazgató; kiadó vezető, hirdetési igazgató; kommunikációs vezető;

egyesület elnöke (vagy egyéb non-profit szervezet vezető).

Ki szervezi a programot?
 A programot DFT-Hungária Felnőttképzési Intézmény szervezi.
Nyilvántartásba vételi szám: E-000073/2013
 Jelentkezés az alábbi elérhetőségeken.
Tel.: 06-1/266-7601 Mobil: 06-20/852-7397
E-mail: info@egynaposok.hu

Mikor és hol lesz a program?
 A program időpontja: 2019. január 25.
 Időtartam: 9.30-12.30 óráig. Két etapban, 1 rövidebb szünettel.
 Helyszín: Vendel Irodaház, 1096 Budapest, Vendel utca 11.
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Hogyan lehet jelentkezni?
 Jelentkezni

az

alább

található,

aláírt

jelentkezési

lappal

lehet,

amelyet

az

info@egynaposok.hu e-mail címre várunk.
 Jelentkezési határidő: 2019. január 20.
 Mivel a program helyszínének befogadóképessége kötött, a jelentkezéseket beérkezésük
sorrendjében tudjuk fogadni!
 A jelentkezéséről minden résztvevő visszajelzést kap, amennyiben ez nem történne meg,
kérjük, hogy a program kezdete előtt 5 nappal jelezze ezt az info@egynaposok.hu e-mail
címen.
Mennyibe kerül a részvétel?
 Minden, a „Nekem szól-e a program” pontban meghatározott munkaszervezetből egy
főnek, egy programunkon térítésmentes a részvétel.
 Minden

további

résztvevő

ugyanazon

munkaszervezetből,

illetve

Egynapos

Programsorozatunk ugyanazon résztvevőjének minden második program részvételi díja
19.990.- Ft +ÁFA, az ár tartalmazza a bekészítést.
Tematika:
 A visszajelzések helye a szervezetben
 A visszajelzés kérésének és fogadásának képessége – mindenkiben ott van vagy tanulni kell?
 Visszajelzés szóval, tettel, gesztusokkal
 Dicséret, kritika és visszajelzés közötti különbségek
 A pozitív visszajelzés lépései
 A pozitív pletyka alkalmazása a munkaszervezetben
 Pozitív visszajelzés kártyák segítségével – a pozitív visszajelzési vállalati kultúra
bevezetésének első lépései
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Kérem, kitöltve az info@egynaposok.hu e-mail címre visszaküldeni szíveskedjen!
JELENTKEZÉSI LAP

Hatékony visszajelzési technikák megoldásfókusszal – motivációs
program vezetőknek
2019. január 25.
A résztvevő neve: ............................................................ Születési név: .......................................................................
A résztvevő lakcíme: ........................................................................................................................................................
A résztvevő számlázási címe: ..........................................................................................................................................
Telefon: ........................................................................... E-mail cím: ...........................................................................
Munkahely neve: ..............................................................................................................................................................
Beosztása: ......................................................................... Munkahely címe: .................................................................
A résztvevő munkaszervezetében dolgozók létszáma:
1-9 fő 

10-19 fő 

20-49 fő

50-249 fő 

A programon részvételi díj ellenében kívánok részt venni
A programon térítésmentesen kívánok részt venni, mert
megfelelek a térítésmentesség feltételeinek

250 fő és afeletti 



(Térítésmentesség feltétele, hogy korábban nem vett részt Egynapos, illetve Workshop sorozatunkon)

Honnan értesült a programról?
DFT-Hungária közvetlen, elektronikus ajánlatából
Az internetről




Hirdetés útján



weboldal megnevezése ............................................................................
médium megnevezése .............................................................................
Megjegyzés:
Amennyiben jelentkezését töröltetni kívánja, ezt 2019. január 21-ig teheti meg térítésmentesen.
2019. január 22. és 2019. január 23. közötti lemondás esetén a részvételi díj fele kerül kiszámlázásra, térítésmentesség esetén is.
2019. január 24. utáni lemondás esetén a program teljes díját kiszámlázzuk, térítésmentesség esetén is.
A jelentkezés lemondását csak e-mailben vagy faxon fogadjuk el és annak kézhezvételekor lép érvénybe.
Kijelentem, hogy a fenti adatok a valóságnak megfelelnek.
Adataim megadásával hozzájárulok, hogy a jövőben személyre szólóan küldjék meg hírlevelüket.

.......................................................... , 2018. év .....................hó ................. nap

..................................................................................
Résztvevő aláírása

........................................................................................
Munkahely beleegyező aláírása
(pecsét)
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