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Mi ez? 

 Szakmai online workshop, amelynek keretében a megbeszélésvezetés egy olyan szemléletét 

fogjuk megismerni, amely hatékony, gyors és energiát ad a csapat minden tagjának. 

 

Miért vegyek részt a programon? 

 Mert elhelyezkedéstől függetlenül az ország bármilyen pontján részt tud venni a 

programon, nincs útiköltség, nincs utazással eltöltött idő és még parkolódíjat sem kell 

fizetnie.  

 Mert ez egy olyan platform, ahol valóban a résztvevők igényei és kérdései mentén 

szerveződik a program, ahol érdemes kapcsolódni a jelenlévő résztvevőkkel és minél 

fókuszáltabban dolgozni a saját és cégünk fejlődésén, mert a támogatás és a közösség adott 

a lehető legjobb eredmények eléréséhez. 

 Mert a vezetők életében a megbeszélés-vezetés napi rendszerességet igénylő program, és 

sokszor kihívást tartogat, hogyan férjünk bele az időbe, miként lehet hatékonyan vezetni és 

mégis részletesen meghallgatni a csapatagokat azzal kapcsolatban, ami éppen fontos lehet a 

munkaszervezetben az adott projektekkel kapcsolatban.  

 

Milyen gyakorlati hasznát veszem, ha részt veszek a Programon? 

 Konkrét tapasztalatot szerez arról, hogyan érdemes online megbeszélést vezetni, illetve 

melyek azok a kérdések, módszerek, amelyek a megoldásfókuszú szemléletmód alapját 

képezik és könnyen átültethetőek a mindennapi munkavégzésbe, egyfajta coaching 

szemléletet adva a meetingeknek. 

 Interaktív workshopunk során megismerkedhet más szektorokban, cégeknél dolgozó 

vezetőkkel, az ő legjobb praktikáikkal is a hasonló esetekre, illetve tippeket kap arra, 

hogyan lehet egy megbeszélést érdekessé, vonzóvá, energetikussá és hatékonnyá tenni. 
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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, 

országos civil szervezet vagy alapítvány munkatársa. 

 Különösen, ha HR-, személyügyi-, vagy képzési vezető; gazdasági vezető, cégvezető 

kommunikációs vezető; egyesület elnöke, vagy egyéb non-profit szervezeti vezető. 

 

Ki szervezi a programot?  

 A programot DFT-Hungária Felnőttképzési Intézmény szervezi. 

Nyilvántartásba vételi szám: E-000073/2013 

 Jelentkezés az alábbi elérhetőségeken. 

Mobil: 06-20/339-9059; E-mail: info@egynaposok.hu 

 

Mikor lesz a program? 

 A program időpontja: 2020. április 7. (kedd) 

 Időtartam: 9.00-12.30 óráig. Két etapban, 15 perces szünettel. 

 Jelentkezés esetén e-mailben küldjük el a letölteni kívánt ingyenes program elérhetőségét, 

a letöltés útmutatóját. 

 

Tematika: 

 A megoldásfókuszú szemléletmód megismerése 

 A megbeszélések, egyeztetések terve és az improvizálás 

 A tematizáló személye 

 Hogyan vezessünk megbeszélést, egyeztetést hatékonyan? 
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 Milyen kérdések mentén érdemes az egyeztetéseket levezetni? 

 Megoldásfókuszú megbeszélésvezetés – tippek és módszerek 

 Hogyan vonjuk be az introvertált munkatársakat? 

 Mivel lehet energetizálni a munkatársakat a megbeszélések során? 

 

Hogyan lehet jelentkezni? 

 Jelentkezni az info@egynaposok.hu e-mail címen vagy a www.egynaposok.hu weboldalon 

tud.  

 Jelentkezési határidő: 2020. április 06. - 18 óra 

 

Mennyibe kerül a részvétel? 

 Minden, a „Nekem szól-e a program” pontban meghatározott munkaszervezetből egy 

főnek 15.000 Ft + ÁFA 

 Minden további résztvevő ugyanazon munkaszervezetből, illetve a programsorozatunk 

ugyanazon résztvevőjének minden további program részvételi díja 9.500 Ft + ÁFA. 

 

 

 


