
Agile-Flow Leadership –

a szervezeti eredményesség 
növelésének új lehetősége 
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Ezen a programon lehetőséged lesz felfedezni és 
megismerni, hogyan kapcsolódhat egymást 
erősítve az agilis mindset és a flow élmény a 
vezetésben.

1
Lehet olyan szervezeti kultúrát építeni és működtetni, 
ahol a munkatársak több flow-t élnek meg a 
munkában. Ezt az agilis mindset és működés jól 
támogatja, ezért fontos, hogy új képzeteink 
alakuljanak ehhez kötődően, hiszen: 

sok munkatárs ma is gyakran fél attól, nehogy 
valamit rosszul csináljon, emiatt folyamatosan 
védekező üzemódban van és feszült, túl sok 
stresszt él át

a demotivált munkatársak 5-ből 4 esetben a 
működési kultúrát, a vezetési stílust említik okként

a bevonás, a nagyfokú felhatalmazás és önirányítás 
még mindig sok vezető számára inkább kihívást, 
mint lehetőséget jelent
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1. Milyen fontos kérdéseket érintünk, hogy újra gondolhasd 
vezetői működésed:

2

Hogyan tudod az agilis és flow koncepciót a legjobban 
adaptálni vezetői munkádban?

Miben segíthetnek az agilis vezetés értékei, készségei és 
gyakorlatai vezetőként?

Miként kapcsolódik ezer szállal az agilis mindset a flow 
élményhez?

Hogyan végezhetnék embereid több örömmel és 
szenvedéllyel a munkájukat?

Mi módon támogathatod csapatodat abban, hogy megfelelő 
előrehaladást érjen el a mai komplex környezetben?

Milyen kihívások elé állít személy szerint téged a distributed
leadership?

Mit tanulhatunk Csíkszentmihályi életfilozófiájából 
vezetőként? 

2. Kiket várunk / kiknek szól:

▪ akikben megvan a vágy és hajlandóság arra, hogy 
hatékonyabb vezetővé váljanak,  úgy, hogy arra is kíváncsiak, 
mi az a másféle gondolkodásmód, amire váltaniuk érdemes

▪ HR-es munkatársakat, akik szintén kíváncsiak és nyitottak, s a 
szervezetük vezetőit szeretnék támogatni máshogy, mint 
ahogy eddig tették

3. Időtartam, időpont: 

▪ 1 nap: 2023 március 9.
4. Részvételi díj: 
▪ 94.000 Ft + áfa (terembérlettel + ellátással) 
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