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Bevezetés: Következetesség és kötelezettség

• Következetes vezetés: Hatékonyság a vezetők mindennapjaiban
• Következetesség, mint gondolkodási mód és hozzáállás
• Hogyan élik meg munkatársai a következetes vezetési stílust?

A jövő fejben kezdődik: új irányvonalak meggyőző képviselete

• Hogyan fejlesszen vonzó jövőképet munkatársai / vállalata számára?
• Alakítson ki világos képet vezetési kultúrájáról!
• Hogyan teremti meg vezetői kultúrájának átláthatóságát?

A következetes vezetés kritériumai

• Világos célok 
• A célok követésének és elérésének hatékony kontrollja
• Mérhetőség, mint a céltudatos és következetes vezetés elengedhetetlen feltétele. Tartós önkontroll 

A következetes vezető személyiségjegyei

• A következetes önkontroll kritériumai
• A szükséges kulcskompetenciák és készségek: vezetés mentális kompetenciával
• A következetlenség megszüntetésének feltételei, előzékenység, bátorság
• Önmagunk monitorozása, önvizsgálat 
• Az önvizsgálat eredményei a munkatársakkal való kapcsolati konfliktusok fényében

Interperszonális konfliktusok professzionális megoldása

• A vezető saját személyisége, mint konfliktusforrás
• Hogyan fejleszti és erősíti saját szerepét, értékeit és beállítottságát?
• Mi fontos Önnek és munkatársainak?
• „Következetes főnöknek” lenni – mint cél és szerep a sikerhez

Érthetőség és optimizmus, mint vezetői feladat

• A következetesség a fejben dől el: bizalom és optimizmus, mint a következetesség alapjai
• Mentális stabilitás, mint vezetői stratégiájának alapja
• A gondolatok és érzelmek szerepe a vezetésben

Egyéni reakciók stresszhelyzetben: támadás és belső reagálás

• Mikor reagál és hogyan reagál?
• Mit eredményez, ha dühös lesz?
• Mikor marad laza a konfliktushelyzetekben?
• Hogyan tud stabil és nyugodt maradni nehéz helyzetekben? 

Érthető visszacsatolás, mint központi vezetői eszköz

• Alakítson ki érthető és megoldás-orientált kommunikációs szokásokat és kultúrát
• Elismerés és kritika megfogalmazása
• Hogyan tartsa fent a következetességet fenyegetés nélkül? 
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Kontroll nélkül nincs vezetés

• Bizalom nélkül nem megy – De: kontroll nélkül sem
• Ellenőrzés rossz lelkiismeret nélkül
• Következetes vezetés  - A visszadelegálás esete

Kié a felelősség? A delegálás helyes alkalmazása

• A delegálás előnyei
• A vezetőre történő visszadelegálás esete
• Miért delegálnak gyakran kelletlenül a vezetők?
• A delegálás a személyiség kérdése?!

Használja a delegálást a munkatársak motiválásának eszközeként

• A munkatársak teljesítményének értékelése / követelése / fejlesztése: következetes vezetői eszköztárral 
• A csúcsteljesítmény beállítottság kérdése?
• A régi játék: áldozat vagy tettes? Szemlélő vagy elkövető?

Következetesség és feladatok: a teli íróasztal mellől

• A priorizálás művészete
• Az elengedés művészete
• Feladatlista és projektterv készítése
• Az 5 napos hét, mint tervezési eszköz
• A sürgősség és fontosság elve

Vezetni vagy coacholni? – Vezetni ÉS coacholni! 

• A helyes coaching technikák alkalmazásának előnyei
• Nem kell mindenkit coacholni! Kit coacholjuk és kit vezessünk?
• Megoldási javaslatok nélkül nincs probléma
• Aki kérdez, az vezet! – A kérdezéstechnika hatalma
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szervezetfejlesztő, tréner, coach

Neuropszichológusként, majd munka- és szervezetpszichológusként végeztem, később coachingpszi-
chológusi licensz (CPL) vizsgát tettem.
Szervezetfejlesztőként, trénerként és coachként dolgozom. Több mint 6 évig dolgoztam az egészség-
ügyben, majd szervezeti trénerként és coachként folytattam. Jelenleg saját  cégemet vezetem, ahol 
ötvözöm a neurotudományok eredményeit a szervezetfejlesztéssel, vezetési- és humán tanácsadással. 
Büszke vagyok rá, hogy erős szakmai alapokon áll a tudásom de legalább ilyen fontosnak tartom  több 
éves piaci gyakorlati tapasztalataimat is. A biztos tudást és gyakorlatot tartom a legjobb kombináci-
ónak a  fejlesztéshez, sikerhez, és stabil eredményekhez. Budapesten élek, feleségemmel és pici, de 
annál bölcsebb kislányommal.     



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?
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1. RÉSZTVEVÔ:
Vezetéknév  Keresztnév 

Beosztás 

Osztály 

Végzettség 

Telefon 

Fax1 

Mobiltelefon1 
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Aláírás2 

A rendezvényen való részvételt engedélyezô/elrendelõ személy:
Vezetéknév  Keresztnév 

Beosztás 

Osztály 

Adminisztratív kapcsolattartó:
Vezetéknév  Keresztnév 

Beosztás 

Osztály 

Helyettesítõ személy3
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2. RÉSZTVEVÔ:
Vezetéknév  Keresztnév 

Beosztás 
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Végzettség 
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Fax1 
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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

Részvételi díjak
2016. MÁJUS 27-IG 2016. MÁJUS 28-TÓL

Ár Megtakarítás Ár

q  KÖVETKEZETES VEZETÉS: 2016. JÚLIUS 13-14. 209.000 Ft 40.000 Ft 249.000 Ft

Az IIR Magyarország felnőttképzési intézmény.
Intézményakkreditációs lajstromszám: AL-2748
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CSOPORTOS KEDVEZMÉNY 
Két fő jelentkezése esetén a 2. személy 10%kedvezményt kap. Amennyiben három fő regisztrál, a 2. személy 10%, a 3. személy pedig 20% kedvezményt kap. 

4 főtől kérje egyedi ajánlatunkat! 06-1/459-7334
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