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Mi ez? 

 Szakmai online workshop a vezetői készségek szükségszerű változásáról, hiszen a 

hagyományos vezetői szerepmodellt évek óta felváltotta a mentor és/vagy coach típusú 

támogató vezető szerep létjogosultsága. Egyre több cég ismerte fel, hogy a feladatokat 

kiosztó és azokat ellenőrző vezetők kora lejárt, a vezetői szerep ma már ennél sokkal 

színesebb, ugyanakkor egyre több elvárásnak kell megfelelni. A jelenleg zajló változások 

csak ráerősítenek ezekre a folyamatokra, mert az eddigi személyes vezetői szerepet sok 

esetben az online térbe helyezi. 

 Hogyan alakul át ennek eredményeként a vezetői eszköztár, mi változik meg a személyes 

találkozók elmaradásával? Milyen készségek megerősödésére van szükség, hogyan alakul át 

egy vezető eszközrendszere, hová helyeződnek át a hangsúlyok? Ezekre a kérdésre 

keressük a választ a résztvevőkkel közösen. 

 

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 bár a workshop online valósul meg, az interaktív program garantált, és ehhez csak egy 

ingyenes programot kell letöltenie.  

 A program Önnek szól, ha úgy érzi a vezetői szerep folyamatos változásban van, és Önnek 

is alkalmazkodnia szükséges.  

 Válsághelyzetben felértékelődik a középvezetők szerepe és szeretne erre gyakorlatokat 

kapni. A meglévő tudásunkat tudjuk mozgósítani, de szükségszerűen fogunk újat tanulni 

magunkról és a csapatunkról. 
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Milyen gyakorlati hasznát veszem, ha részt veszek a Programon? 

 Képes lesz megtalálni azokat a készségeket, melyek a leginkább támogatják jelen 

helyzetben a vezetőt. 

 Képes lesz vezetni egy csapatot akkor is, ha az egyének hosszú időn keresztül nem 

találkoznak személyesen. 

 Képes lesz megelőzni a csapatok széthullását, megerősíteni a munkatársak 

csoportidentitását. Képes lesz növelni a szervezet lojalitását, megtartani a munkatársakat 

hosszú távon. 

 

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 14. (kedd) 

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

 Vezetői önképünk korábban és most 

 Milyen erősségeink vannak vezetőként? 

 Hogyan tudjuk meg, mit vár el tőlünk a csapat? 

 Hogyan értelmezzük újra a helyzetfüggő vezetést? 

 Személyes VS online egyeztetések kihívásai 

 Kulcsszavak: türelem – fejlődés – bizalom – kommunikáció – őszinteség – mindig az egyén 

 

Hogyan lehet jelentkezni? 

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

tud.  

 Jelentkezési határidő: 2020. április 13. - 18 óra 

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

a letöltés útmutatóját. 

 

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. 

 

 

 


