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Az elmúlt időszakban mi sem tétlenkedtünk, Az elmúlt időszakban mi sem tétlenkedtünk, Az elmúlt időszakban mi sem tétlenkedtünk, Az elmúlt időszakban mi sem tétlenkedtünk, 
fejlesztési megközelítésünket, módszereinket és  fejlesztési megközelítésünket, módszereinket és  fejlesztési megközelítésünket, módszereinket és  fejlesztési megközelítésünket, módszereinket és  
alkalmazott eszközeinket az új igényekhez és az alkalmazott eszközeinket az új igényekhez és az alkalmazott eszközeinket az új igényekhez és az alkalmazott eszközeinket az új igényekhez és az 
online tér sajátosságaihoz igazítottuk:online tér sajátosságaihoz igazítottuk:online tér sajátosságaihoz igazítottuk:online tér sajátosságaihoz igazítottuk:

• Többféle online platformot alkalmazunk,
• Változatos eszköztárral továbbra is hatékony, 

gyakorlatorientált és interaktív fejlődési 
lehetőséget nyújtunk,

• Programjaink időkereteit átalakítottuk, kisebb 
tanulási egységekre daraboltuk.

.

• Feltétele a nyugodt környezet és a jól működő 

technika

• Nagyobb fegyelmet, energiát és felkészülést igényel

• Ugyanannyi interakcióra ad lehetőséget

Az online tréningek a tanterminél több energiát 

igényelnek a résztvevőktől, és szűkebb a tér a 

nagycsoportos interakciókra. Ezért tréningjeinket 

átalakítottuk annak érdekében, hogy megőrizzük a 

hatékonyságot és interaktivitást az online térben is.

Virtuális programjainkat mindemellett ügyfeleink Virtuális programjainkat mindemellett ügyfeleink Virtuális programjainkat mindemellett ügyfeleink Virtuális programjainkat mindemellett ügyfeleink 

igényeihez igazítjuk.igényeihez igazítjuk.igényeihez igazítjuk.igényeihez igazítjuk.

Részletes tájékoztatásért és testreszabott 
ajánlatért kérjük e-mailben vagy telefonon keress 
minket!

Miben különböznek a virtuális programok 
a személyestől? 



Online programjaink: 

• WEBINAROK………………………………..4.oldal

• TRÉNINGEK………………………………..12.oldal

• Vezetőfejlesztés

• Kommunikáció-fejlesztés

• EGYÉNI PROFILOK……....……………..15.oldal
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Mi a Webinar? 

A A A A WebinarWebinarWebinarWebinar előnyei:előnyei:előnyei:előnyei:
• Nem korlátozott a résztvevők száma 10-12 főre, mint 

egy tantermi tréningnél

• Nem kell hozzá külsős helyszín foglalni

• Rövid időre (1-1,5 óra) veszi ki a munkatársakat a 

munkából

• Költséghatékony

• Önkéntes a részvétel

• Ideális, ha megvágták a tréning büdzsét, mégis szeretne 

a cég tudást adni a munkatársaknak ☺

A WEBINAR egy A WEBINAR egy A WEBINAR egy A WEBINAR egy 1111----1,5 órás interaktív előadás, 1,5 órás interaktív előadás, 1,5 órás interaktív előadás, 1,5 órás interaktív előadás, ahol különböző témákban kapnak elméleti ahol különböző témákban kapnak elméleti ahol különböző témákban kapnak elméleti ahol különböző témákban kapnak elméleti 
megközelítéseket, információkat a résztvevők, és hallhatnak esettanulmányokat, példákat, megközelítéseket, információkat a résztvevők, és hallhatnak esettanulmányokat, példákat, megközelítéseket, információkat a résztvevők, és hallhatnak esettanulmányokat, példákat, megközelítéseket, információkat a résztvevők, és hallhatnak esettanulmányokat, példákat, és és és és 
választ a kérdéseikre. választ a kérdéseikre. választ a kérdéseikre. választ a kérdéseikre. 
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Krízis Webinar-ok
Vezetőknek krízisben Vezetőknek krízisben Vezetőknek krízisben Vezetőknek krízisben …és nem csak válsághelyzetben

VÁLTOZÁSKEZELÉS

A változásban elengedhetetlen 
megérteni a változás 
természetét, folyamatát és a 
vele járó érzelmeket ahhoz, hogy 
(vezetőként) kezelni tudjuk. 

VEZETŐI SZEREPEK

Mik a vezető szerepei és hogyan 
tudnak ezek hatékonyan 
megvalósulni a gyakorlatban. 
Krízisben vagy anélkül. 

KRÍZISKOMMUNIKÁCIÓ
A munkatársak számára a 
krízis talajvesztettséget, 
tanácstalanságot 
eredményez, csökkenti a 
motivációt, a teljesítményt. 
Ilyenkor elengedhetetlen a 
hatékony kommunikáció a 
vezetés részéről. 

REZILIENCIA FEJLESZTÉS
A reziliencia fejlesztésével 
alkalmazkodni tudunk a váratlan 
nehézségekhez, tudjuk miből 
lehet erőt meríteni és meg 
tudjuk őrizni lelki ellenálló-
képességünket.
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DELEGÁLÁS
Mik a kritikus lépések
delegáláskor? Hogyan szerződjek 
jól? Miből tudom, hogy én
vagyok-e az akadálya annak, hogy
feladatokat adjak le, vagy a 
csapattagok kompetenciái
limitáltak?

CSAPATOM ÉPÍTÉSE
Hogyan tudatosítom és aknázom
ki a csapatomban meglévő
erőforrásokat?  
Milyen módszerekkel ismerem
fel, hogy van-e hiányzó láncszem, 
és azt hogyan tudom pótolni?  

MOTIVÁLÁS
Mik a különböző 
személyiségtípusú csapattagok 
belső motivációs igényei, 
milyen lehetőségei vannak a 
vezetőnek munkatársai 
motiválására – az anyagi 
juttatásokon kívül is.

Vezetői Webinar-ok
Alapképzés vezetőknek, vagy jövőbeni vezetőknek

VISSZAJELZÉS
Milyen a ‚”jó” és a „rossz” 
visszajelzés? Mik az eszközei a 
tiszta visszajelzésnek? A hiteles 
pozitív visszajelzés és a konstruktív 
negatív visszajelzés lépései. 
Hogyan fogadjunk jól visszajelzést?  
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Bizalommal vezetni - Webinar

Átalakulóban van a vezetői modell, a hagyományos vezetői 

alapértékek és készségek ma már nem állják meg a helyüket. 

Erőből már nem működik az irányítás, új eszköztárra van 

szükségünk. A tapasztalatok azt mutatják, hogy ma a vezetés 

egyik alapköve a HATALOM helyett a BIZALOM.

Hogy tudunk megújulni, milyen készségekre van szükségünk és 

azokat hogy tudjuk fejleszteni ahhoz, hogy ne csak a jelen, de a 

jövő csapatának is az élén álhassunk?

9 vezetői szokás, amik növelik az EREDMÉNYT, segítik 

a KAPCSOLÓDÁST és biztosítják a JÓ HÍRNEVET.

Mik ezek a szokások, hogyan tudjuk őket kialakítani és csiszolni, 

fényezni hogy megfelelően megbízható eszközeink legyenek a 

vezetésben?

Program: 2 x 3 óra webinár + utánkövetés (egyéni coaching)

LEADwith
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Menedzseld magad! Webinarok

Hogyan mondjam el…
Nehéz beszélgetések

Hogyan beszéljünk nyíltan nehéz 
témákról, vagy nehéz emberekkel? 
Mi a kommunikáció kulcsa, ha 
nagy a tét, ütköznek a 
vélemények, vagy érzelmek állnak 
a konstruktív beszélgetés útjába? 

Growth mindset

Mi a különbség a Fejlődő és a 
Rögzült Szemlélet között? 
Hogyan hozzuk ki magunkból a 
legjobbat, anélkül, hogy 
megbénítanának a külső 
elvárások és a megfelelési vágy? 

Saját márkám építése
Azt szeretnénk, hogy eredményeink 
magukért beszéljenek, és kiváló 
teljesítményünk híre eljusson a 
döntéshozókig? Hogyan tudjuk 
kommunikálni, hogy miben vagyunk 
kiemelkedőek és egyediek? 
Önfényezés helyett hogyan légy a 
magad menedzsere.

Wellbeing

Hogyan tudom megőrizni belső
stabilitásomat a mindennapokban? 
Hogyan vállalok felelősséget a jól-
létemért? Milyen lehetőségeim
vannak, hogy kezeljem a belső
feszültségeimet?
Működik a mindfulness?    
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Hogyan legyünk „Felnőttek”? 

Mit is jelent a Felnőtt én-állapotban 
való működés? Milyen eszközeim 
vannak arra, hogy magamban és 
másokban is erősítsem ezt a 
„működési módot”? Mi a Felnőtt 5 
döntési lehetősége.   

TA Webinarok 1.
Önismeret, személyes- és vezetői hatékonyság, együttműködés tranzakció-analízissel

Kommmunikációs mintáink
A Szülői, a Felnőtt és a Gyermeki 
kommunikációs és viselkedési 
stílusok bemutatása az én-állapot 
modell segítségével. Pozitív és 
negatív Kommunikációs mintáink, a 
tranzakciók és ezek fajtái. Hogyan 
irányíthatjuk a kommunikációt?
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Mi a TranzakcióMi a TranzakcióMi a TranzakcióMi a Tranzakció----analízis? analízis? analízis? analízis? 

A Tranzakció Analízis (TA) egy olyan eszköztár, aminek segítségével könyebben tájékozódunk az emberi kapcsolatok és 

kommunikáció komplex és szövevényes világában. A modell születése Eric Berne nevéhez fűződik, de azóta sokan 

dolgoztak a továbbfejlesztésén. Mi azért használjuk a munkánk alapjául, mert amellet, hogy érdekes, könnyen érthető, 

logikusan épül föl, és nagyon gyakorlatias. A TA szemüvegén keresztül, könnyebben megérthetjük önmagunkat és 

kapcsolódásinkat, hasznos és kevésbé hasznos működési mintáinkat és utmutatást kapunk a változáshoz. 



TA Webinarok 2.
Önismeret, személyes és vezetői hatékonyság, együttműködés tranzakció-analízissel

Szükségleteink: 
Elemeink töltése

Mit tudunk megtenni magunkért, 
hogy reziliensek maradjunk? 
Hogyan töltekezzünk változás 
vagy stressz idején? Mit jelent 
számunkra a testi-lelki egyensúly, 
és hogyan tudjuk ezt megőrizni?

Időtöltés és időgazdálkodás

Milyen időstruktúrákban éljük a 
mindennapjainkat? Arra
keressük a választ, hogy hogyan
ismerjük fel saját és mások
szükségleteit és a kapcsolódási
módokat egy-egy időtöltésben.     
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Hogyan ismerjük fel Játszma 
szerepeinket (Áldozat, Megmentő 
vagy Üldöző)? Az energiarabló 
játszmák helyett mit tegyünk a 
hatékonyabb kommunikációért és 
kapcsolatainkért?

Személyiségünk 
mozgatórugói

Mik azok a Driver-ek, gyerekkori 
Parancsok, amelyek felnőttkori 
viselkedésünk mozgatórugói? 
Hogyan határozzák meg az 
erősségeinket és stresszben a 
negatív viselkedés mintáinkat? 



Szervezeti határok és 
csoportdinamika

Mik azok a szervezeti határok? 
Mik az egészséges szervezet 
jellemzői és mi befolyásolja a 
szervezetekben a vezetők, 
dolgozók és a csapatok közötti 
viszonyokat. 

TA Webinarok 3.
Önismeret, személyes és vezetői hatékonyság, együttműködés tranzakció-analízissel

Együttműködés, csapatok 
fejlesztése

Bemutatjuk, mitől csapat egy 
csapat, mik a hatékony 
csapatmunka kritériumai és 
hogyan fejlődik egy csoport 
csapattá. 
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KÉrzelmeink viharában 

Mik az autentikus és a 
fedőérzések? Mi történik a 
változásban, miért van annyi 
düh és konfliktus és hogyan 
tudjuk a változások érzelmi 
oldalát jól kezelni. 

Sztrókok – Elismerés, motiváció

Milyen fajtái vannak az 
elismerésnek, milyen az elismerés 
kultúránk? Hogyan „gazdálkodjunk 
jól a sztrókokkal, hogy jól legyünk, 
mint egyén, csapat, szervezet? 



Vezetőfejlesztés - Tréningek

VIRTUÁLIS 
VEZETÉS

A vezetők hogyan vezessenek és támogassanak egy olyan 
csapatot, amelynek a tagjai nem találkoznak 
személyesen:
Modul 1. Delegálás és ellenőrzés, ha a csapat távol van 
Modul 2. Kommunikáció, visszajelzés a virtuális térben
Modul 3. Hatékony virtuális értekezletek 
Modul 4. Bizalomépítés, motiváció és stressz kezelés 

VEZETÉS

Vezetőfejlesztő programjainkat átültettük a virtuális 
térbe:
• Vezetői önismeret és személyes hatékonyság
• Vezetői kommunikáció
• Mások vezetése / People management
• Csapatok és szervezet építése, vezetése
• Változás vezetése
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ASSZERTÍV KOMMUNIKÁCIÓ TRÉNING

Az asszertív – erőszakmentes – kommunikáció 
alapjait ismerik meg és gyakorolják a 
résztvevők. A tartalomból:

- Kommunikációs stílusok és minták
- Az asszertív kommunikáció 4 eszköze
- Én-üzenetek típusai
- Hogyan mondjunk NEM-et
- Visszajelzés adása és fogadása

Hossz: 1 nap 2-4 órás modulokra bontva, igény 
szerint.

Kommunikáció fejlesztés I.

KONFLIKTUSKEZELÉS TRÉNING

A Gordon-módszeren és az Erőszakmentes 
kommunikáció módszertanára épülő tréning, mely 
megtanítja a hatékony konfliktuskezelés 
alapeszköztárát:
- én-üzenetek
- értő figyelem / aktív figyelem
- ellenállás kezelés és  
- kérdezéstechnika

Hossz: 1 - 1,5 nap 2-4 órás modulokra bontva, igény 
szerint.
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PROCESS COMMUNICATION MODELL 
TRÉNING

A PCM egy kommunikációs- és személyiségtípus 
modell, mely lehetővé teszi azt, hogy 
hatékonyan kapcsolódjunk  másokhoz. A PCM 
online is hatékonyan tanítható. A program 
fókusza lehet 

- önismeret és személyes hatékonyság
- vezetők fejlesztése
- kommunikáció fejlesztése
- stresszkezelés
- Csapat- és együttműködés fejlesztése

Hossz: 1 - 2 nap 2-4 órás modulokra bontva, igény 
szerint.

Kommunikáció fejlesztés II. 

DRÁMA NÉLKÜL TRÉNING
Pozitív Konfliktus Modell

Az LOD egy innovatív megközelítés, amely 

eszközöket ad ahhoz, hogy a konfliktusos helyze-

tekben a megszokott Dráma-szerepek - Áldozat, 

Üldözö, Megmentő - helyett pozitív, alkotó 

energiává alakítsuk át a negatív energiát. Közel egy 

évtizednyi kutatáson és gyakorlati megfigyelésen 

alapuló módszertan, melyet már számos 

nagyvállalatánál sikeresen alkalmaznak. 

Hossz: 1 - 1,5 nap 2-4 órás modulokra bontva, igény 
szerint.
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Egyéni felmérések 
Személyiség-profilok egyéni visszajelzéssel

PROCESS COMMUNICATION MODEL®
Személyiségprofil: kommunikációs preferenciák, motivátorok, stressz 
viselkedésminták és vezetői stílus felmérése

PROFILES INTERNATIONAL®
Komplex értékelő eszköztár a munkaerő alkalmazásának minden fázisához

MOTIVÁCIÓS TÉRKÉP™
Saját motivátorok megismerése és felmérése

POZITÍV KONFLIKTUS PROFIL™
Dráma szerepekre és a Pozitív Konfliktus képességekre való nyitottság felmérése
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