
A tréningből megtudhatja:
  Hogyan támogatja a személyes vezetői kihívások-

nak való rugalmas megfelelést szerep térképünk 
megismerése?

  Hogyan növeli jelentős mértékben vezetői 
hatékonyságunkat adekvát, alulfejlett és túlfejlett 
szerepeink beazonosítása?

  Melyek a speciálisan ránk jellemző progresszív 
szerepeink? 

  Melyek azok amelyek, akadályoznak bennünket 
az előrelépésben és a sikerben? 

   Mi az a speciálisan ránk jellemző mód, ahogyan 
megküzdünk a felmerülő nehézségeinkkel? 
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Rugalmas, kreatív, érzelmileg stabil, még 
önreflexióval is rendelkező vezető, és még 
fejlődni is képes! – nem hangzik rosszul!
•  Hogyan lehet mindezeket a valóban fontos 

vezetői erőforrásokat hatékonyan fejleszte-
ni és támogatni? 

•  Mi van mindezek gyökerénél? 
•  Mi az a meta-képesség – amely ezt a sokol-

dalú hatékonyságot lehetővé teszi? – erről 
szól ez a két tréning nap.  

A cél: magas szinten kielégíteni a szervezet 
szükségleteit!
A szervezet, amelyet irányít, azt kívánja a 
vezetőtől, hogy 
•  rugalmas legyen és nyitott. 
•  Gyorsan és hatékonyan reagáljon a válto-

zásokra, 
•  eredményesen kommunikáljon a beosztot-

takkal és az ügyfelekkel,
•  és mindennek megkoronázásaként: folya-

matosan fejlődjön. 
A gyakorlatból tudjuk, hogy van jó néhány 
dolog, ami sok esetben megakadályozza 
ezeknek az egyébként jogos elvárásoknak a 
maradéktalan kielégülését.

„A vezetés veszélyes üzem!” – de fel lehet rá 
készülni!
Sokszor van úgy az életben, hogy mi magunk 
vagyunk saját magunk akadályai.
A közismert megfigyelés szerint, minden 
hatalom megront (korrumpál), torzíthatja a 
személyiségünket, ha nem vigyázunk eléggé. 
Nincs ez másként a munkahelyeken sem.

•  Esetleg a tévedhetetlenség, a mindentudás 
képzetével töltheti el az embert.

•  A külső kontroll gyengesége vagy hiánya 
rugalmatlanná és zárttá teheti a gondolko-
dást, nehézzé az együttműködést. 

•  Megállíthatva így a vezető személyes és 
szakmai fejlődését is.

•  Vezetői pozíciókban nem ritkák az indulat-
kezelési és kommunikációs nehézségek, az 
együttműködési képesség gyengülése.

•  A stressz és a nagymértékű fizikai, pszi-
chikai igénybevétel ezeket a tendenciákat 
tovább erősíthetik.

Az a bizonyos „emberi tényező” nem ritkán az 
optimális szervezeti működés legfőbb akadá-
lya. Nem kell ennek így maradnia! És lehet is 
rajta változtatni!

Disztingválni, azaz elkülöníteni, szétválasztani
Disztingvál, azt jelenti, elkülönít, elhatárol. 
A disztingvált vezető a gyökerénél ragadja 
meg a személyével, személyiségével és a 
vezetői szereppel kapcsolatos kihívásokat, 
nehézségeket. 
•  Hogyan lehet elkülöníteni a szervezet szük-

ségleteit a vezető személyes, érzelmi (pszi-
chés) állapotától, szükségleteitől?

•  Hogyan választjuk el egymástól a vezetői 
szerep kívánalmait a vezető személyes 
karakteréből fakadó esetleges visszahúzó 
erőktől?

•  Hogyan érjük el, hogy negatív érzelmeink, 
indulataink ne befolyásolják az elkerülhe-
tetlennél jobban a vezetői működésünket?

Mit várhat a tréningtől? 
•  Meghatározó szerepeinek inspiráló felisme-

rését, mind személyét mind a munkahelyi 
működését illetően. 

•  Ezáltal javulnak a mind a személyes, mind a 
hivatalos kapcsolatai.

•  Eredményesebb lesz a kommunikációja, 
erősebb, pozitívabb hatást gyakorol a kör-
nyezetére.

•  Nő a személyes vezetői teljesítménye.
•  Sok gyakorlati munkát.

És ráadásképpen…
•  Inspiráló felismeréseket tapasztal meg a 

tréning során saját működéséről.
•  Elkészítheti személyes szerepkészletének 

térképét.
•  Megismer egy nagy hatású tudományos 

elméletet, Jacob L. Moreno, (a 20. század 
egyik legjelentősebb pszichológusának, a 
pszichodráma megalkotójának, a szocio-
metria egyik eső kidolgozójának) szerepel-
méletét, 

•  abban a formájában, amelyikben konkrét, 
gyakorlati módon segíti Önt munkájában, 

•  magánéletében, 
•  másokkal való kapcsolataiban.
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A tréningből megtudhatja
•  A vezetői kihívásoknak való rugalmas megfelelést hogyan támogatja személyes szerep tér-

képünk megismerése?
•  Hogyan növeli jelentős mértékben vezetői hatékonyságunkat adekvát, alulfejlett és túlfejlett 

szerepeink beazonosítása?
•  Melyek a speciálisan ránk jellemző progresszív szerepeink? 
•  Melyek azok amelyek, akadályoznak bennünket az előrelépésben és a sikerben? 
•  Mi az a speciálisan ránk jellemző mód, ahogyan megküzdünk a felmerülő nehézségeinkkel? 

Onnan, ahonnan nézzük – privilegizált vezetői pozíciónkból – nem mindig egyszerű reálisan 
látni a körülöttünk lévő valóságot – és benne önmagunkat. Különösen feszült, stresszes hely-
zetekben nehéz megőrizni józan ítélőképességünket, higgadtságunkat, derünket, mentális 
jólétünket.
Az igazából nem egymáshoz tartozó dolgokat szétválasztani (disztingválni) tudni, az első 
lépés. Csak a második, újra összerakni: Meglátni a rejtett összefüggést látszólag nem össze-
tartozó jelenségek között – az a kreativitás. Az már egy másik történet, másik tréning.

A program trénere: 
Héjja Csaba, tréner, facilitátor 
(folyamatsegítő szakember)

Döntően középvállalatokkal dolgozik együtt-
működést,- és külső, belső kommunikációt 
fejlesztő programokban, szervezeti hatékony-
ság növelés és szervezeti kultúraváltás, belső 
konfliktusok transzformálása témákban. 
Coachként felső, – és középvezetőket, 
teameket támogat integrált, megoldás, – 
és cselekvésorientált coaching folyamatokban. 
Tagja a cselekvésorientált csoport coaching 
irányzatot – Watson Coaching – alkalmazó 
coachok szakmai közösségnek. 



Ügyfélszolgálat: Takács Tünde 06-1/459-7300

Koncepció: Lukácsi Ágnes 06-70/703-5465

Marketing: Mile Mónika 06-1/459-7334

Jelentkezésével elfogadja a jelentkezési és visszalépési feltételeket. Jelentkezésének beérkezése után vissza igazolást és számlát kap tôlünk. Kér jük az összeget szíveskedjen a 
rendezvény elôtt átutalni és a szám  laszámot, valamint a részt vevô nevét a befize tési csekken feltüntetni. A rendezvényre való bejutás csak ak kor ga rantált, ha befizetése cégünk-
höz 3 munkanappal a rendezvény elôtt be ér kezett. Ha átutalása a rendezvény kez dete elôtt 2 héten belül történik, kérjük azt a ren dezvény napján a re gisztráláskor a pénzes 
utal vány feladó vevényével igazolni. Fize tési ké se delem esetén a részt vevô min den felszólítási- és inkasszó díj meg téríté sére kö  te lezett. Esetleges prog ram- és helyszínváltoztatás 
jogát fenn tartjuk. Visszalépés: Csak írásban lehetséges. A részvétel visszamondása esetén 20.000 Ft+áfa/jelentkezõ, a ren dezvényt megelôzô 2 héten belüli lemondás 
esetén 40.000 Ft+áfa/jelentkezõ adminisztrá ci ós költsé get számolunk fel. A rendezvényt megelôzô 2 mun ka napon belüli lemon dás esetén a résztvevô a teljes részvételi 
díjat köteles megtéríteni. A bejelen tett résztvevô részvételének módosítása meghatározott feltételek mellett lehetséges. A szakképzési hozzájárulás terhére elszámolható 
összegek módosultak. Ügyfélszolgálatunk (06-1/459-7300) örömmel ad bôvebb tájékoztatást, illetve a honlapunkon is tájékozódhat.

FIZETÉS, VISSZALÉPÉS VAN MÉG KÉRDÉSE?

–10%
1. RÉSZTVEVÔ:
Vezetéknév  Keresztnév 

Beosztás 

Osztály 

Végzettség 

Telefon 

Fax1 

Mobiltelefon1 

E-mail1 

Aláírás2 

A rendezvényen való részvételt engedélyezô/elrendelõ személy:
Vezetéknév  Keresztnév 

Beosztás 

Osztály 

Adminisztratív kapcsolattartó:
Vezetéknév  Keresztnév 

Beosztás 

Osztály 

Helyettesítõ személy3

Vezetéknév  Keresztnév 

Beosztás 

Osztály 

Aláírás2 

2. RÉSZTVEVÔ:
Vezetéknév  Keresztnév 

Beosztás 

Osztály 

Végzettség 

Telefon 

Fax1 

Mobiltelefon1 

E-mail1 

Aláírás2 

SZÁMLÁZÁSI CÍM:

Cégnév 

Irányítószám   Helység 

Utca/Postafiók 

1   E-mail címének, fax- és mobilszámának megadásával hozzájárul ahhoz, hogy az IIR további ren dez vé nyei rôl e csatornákon is kapjon tájékoztatást.
2  A képzésre/rendezvényre regisztráló személy alírásával igazolja, hogy a képzésen/ren dez vényen személyesen vesz részt.
3 Az Ön helyettese, amennyiben Ön nem tud részt venni a rendezvényen.

Áraink nem tartalmazzák az áfát  A feltüntetett megtakarítások a több napos rendezvények határidõs kedvezményét, valamint a regisztrált napok számától függõ kedvezmény  
nettó összegét tartalmazzák  A részvételi díj tartalmazza a dokumentáció, ebéd, kávé és üdítõ költségeit.  A rendezvényen kép- és hangfelvétel készülhet.

Csoportos kedvezményért  
kérje egyedi ajánlatunkat!

06-1/459-7334 • MARKETING@IIR-HUNGARY.HU
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