Aztán van még “jobb” is … Parkinson egyik
elhíresült törvénye szerint:

Mindenki eléri egyszer azt a pozíciót,
amelynek ellátására, betöltésére már
biztosan alkalmatlan.

Egy vezetői inspirációs
program címe hogy lehet íly
pejoratív kicsengésű?
Figyelemfelkeltő nem vitás,
de le kell cserélni!

Fejétől bűzlik…
– vagy nem?!?

Szóval, a mi vezetőink, a mi csoportunk
tagjai - Parkinson szerint - nem tudják
betölteni, nem tölthetnék be azt a
pozíciót, amibe helyezték magukat, vagy
lettek más(ok) által kinevezve.
Természetesen ez marhaság.
De fejlődni, javítani-javulni, tanulni mindig
lehet, sőt, kell!

Context vezetői akadémia
- Hogy jobb lehess…

És van itt egy igazság, amit a jó öreg
Lev Tolsztoj, orosz író mondott idestova
150 éve! Ő azt mondta:
“Mindenki azon van, hogy változtasson
a világon, de senki nem gondol arra,
hogy megváltoztassa önmagát.”
Ez mennyire igaz ma is … ha őszintén
magunkba tekintünk,
vagy körülnézünk a környezetünkben vagy
akár a nagyvilágban!

Ajánljuk: már tapasztalatot szerzett felelős vezetőknek, akik nyitottak önmaguk, vezetői szerepük és
kiegyensúlyozottságuk minőségének folyamatos meghaladására.
Az az elvárásunk magunkkal szemben, hogy olyan programokat szervezzünk, ahol a résztvevő vezetők
- valós problémáik, dilemmáik feldolgozása révén megérintődnek, és
- a gyakorlatba továbbvihető „aha” élményekkel, ezen keresztül 100%-os elégedettséggel távoznak.
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Szemléletformáló programunkkal a mintanyújtó, hiteles vezetői szerepvállalás, valamint az ebből eredő
vállalati kultúra jelentőségére hívjuk fel a figyelmet, felerősítve ezek gyakorlati összefüggéseit a
szervezeti működés eredményességével.
Valljuk, hogy a legtöbb vezetési és életvezetési igazság érvényessége kontextusfüggő. A fenti, első
bekezdésünkben foglaltak is személyesen és egyedi módon ültethetők át a gyakorlatba.
Akadémiánk pontosan ennek a személyes vezetői útkeresésnek az inspirálását szolgálja, mert tudjuk,
hogy a folyót mindenki maga ússza át és dönt arról, hogyan marad a víz felszínén. Vagy akár arról, hogy
olykor hogyan bukik alá …

Programunk jellemzői:
Paraméterek:
- kétnapos nyitó alkalom, majd ötször egy nap csoportmunka havi gyakorisággal, azaz fél éven
keresztül összesen hat csoportos alkalom, max. 15 fős csoportlétszámmal;
- résztvevőnként 10 egyéni coaching ülés a csoportos alkalmakon túl.
Témák:
1) Hitelesség és vezetés;
2) Energizálás, lelkesítés: önmagunk és mások inspirálása; Professzionális kommunikáció és
visszajelzések művészete;
3) A realitás talaján maradva hogyan lássak a pályán: feladat-, teljesítmény-, időmenedzsment,
valamint rendszerszemlélet és mérhetőség;
4) Folyamatos változásmenedzsment és fenntartható fejlődés;
5) Bizalomteremtés, csapatépítés, people menedzsment;
6) Vezetés és hitelesség reloaded: honnan hová jutottunk?
Módszertani elemek:
o

Elmélet (max. 15 %): interaktív prezentációk, modellek, filmbetétek, esettanulmányok;

o

Résztvevői esetek, kérdések, megélt tapasztalatok (konkrét vezetői szituációk, kommunikációs
elakadások, szervezeti és személyes dilemmák, stb.) rendszerszemléletű feldolgozása
csoportos coaching metodikával;

o

Egyéni téma-, és helyzetfüggő célkitűzés, valamint megoldási lehetőségek összeállítása a
feldolgozott kérdéskörökkel összefüggésben. Learning by projects és akciótanulás;

o

A résztvevők egyéni coaching folyamatban történő kísérése,
feldolgozásának támogatása az egyes csoportos alkalmak között;

o

Helyzetfüggő vezetői skillek, megoldások gyakorlása (videós helyzetgyakorlatok, szimulációk,
problémamegoldás team-munkában, konfliktusok modellezése, stb.);

o

Az egyes alkalmak közötti időszakban a résztvevők által elsajátított és gyakorlatban is kipróbált
megoldások (best-practice-ek) megosztása;

o

Fejlesztő és inspiráló visszajelzések egymásnak és a tanácsadóktól.

személyes

kérdéseik

Rólunk
Horvai Mátyás
tanácsadó, coach

Sári István
tanácsadó, coach

Szecsődi György
tanácsadó, coach

http://www.contextcc.hu/magunkrol.html

Horvai Mátyás, Sári István, Szecsődi György

2

www.contextcc.hu

Jelentkezési lap
Kérjük, töltse ki az alábbi Jelentkezési lapot, és aláírva küldje mail-ben: szecsodi.gyorgy@contaxtcc.hu
A jelentkezési lap elküldése megrendelésnek minősül, amivel Ön elfogadja a „Context vezetői akadémia” tartalmát,
szervezési, pénzügyi és lemondási feltételeit. Jelentkezési határidő: 2017. szeptember 1.
Részvételi díj: (1 x 2 és 5 x 1 nap csoportmunka, valamint 10 x 1 óra egyéni coaching alkalom): 530.000 Ft. + ÁFA / fő.
Szervezési feltételek: a részvételi díj tartalmazza a csoportos programok és az ellátás díját (reggeli és délutáni
bekészítés, valamint ebéd). Amennyiben az érvényes jelentkezések száma nem éri el a 10 főt, fenntartjuk a jogot, hogy
töröljük a programsorozatot. Erről a jelentkezők írásos (e-mail) értesítést kapnak legkésőbb az első program
megkezdése előtt két héttel.
Időpontok: Kétnapos nyitó alkalom: 2017. szeptember 22-23. péntek-szombat, majd 10.20., 11.17., 12.15., és 2018.
01.19., 02.16. (pénteki napok). Az egyéni coaching-ok a résztvevőkkel külön egyeztetett időpontokban folynak.
Pénzügyi feltételek: a jelentkezési lap visszaküldését követően megrendelése alapján 8 napos fizetési határidővel
számlát* állítunk ki, amelyet postai úton juttatunk el a megadott címre.
Lemondási feltételek: a jelentkező esetleges visszalépési szándékát írásban jelezheti felénk legkésőbb az első
programot 15 nappal megelőzően. Ezt követően nem áll módunkban elfogadni a lemondást. Érvényes lemondás vagy
a program törlése esetén a már befizetett összeget visszautaljuk.
További információ: Szecsődi György, e-mail: szecsodi.gyorgy@contextcc.hu , mobil: +36 20 9676884
Köszönjük a jelentkezését!

Jelentkezési adatok:
Jelentkező neve:
Jelentkező születési helye, ideje:
Vállalat neve és címe:
Jelentkező szervezeti egysége,
beosztása:
Jelentkező e-mail címe, telefonszáma:
Engedélyező személy neve, beosztása,
elérhetőségei (mail, telefon)
Számlázási név (cég neve):
Adószám:
Számlázási cím (irsz, város, utca, hsz.):
Postázási cím:
Dátum:

Cégszerű aláírás:

* A Context hármunk szakmai szövetsége, egy brand, amely mögött a MaCoNa Kft. áll.
A számlát a MaCoNa Kft. állítja ki.
( MaCoNa Consult Kft. cím: 1192 Budapest, Zboró köz 2. A. ép. fszt. 2. adószám: 23522460-2-43 )
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Részletes Tartalom

Részletes tartalomért kérjük vegye fel a kapcsolatot velünk a jelentkezési lapon fentebb olvasható, vagy a
honlapunkon megadott elérhetőségek valamelyikén ( http://www.contextcc.hu/kapcsolat.html ).
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