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Ez a program azért született, hogy legyen 
lehetőséged a mostanihoz képest valami mást 
gondolni és másként is tenni a szervezetek 
működtetésében, hiszen:

1
Az elmúlt évtizedek kutatásai szerint 

egyértelmű, hogy a sikeres szervezetek a saját 

belső működésmódjuk miatt váltak azzá.

Az elégedettségi felmérések azt mutatják 

világszerte, hogy azok a munkatársak, akik 

nem érzik magukat megbecsülve, demotiváltak, 

nem elkötelezettek – 5-ből 4 esetben a 

működést, a vezetési stílust említik okként.

A tapasztalatok pedig azt igazolják, hogy 

azokban a szervezetekben, ahol magas a 

bevonás foka, ahol az emberek úgy érzik, hogy 

kapcsolatban vannak egymással, ahol 

nagyfokú önállóságuk van a munkájukkal 

kapcsolatban és ahol teret kapnak az 

önirányítási elvek, ott szívesen dolgoznak.
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1. Milyen fontos témákat érintünk, hogy 

újragondolhasd a cselekvési lehetőségeidet:

2

Hogyan lehet úgy menedzselni a működést, hogy 

elkötelezettek legyenek a munkatársak a döntések 

mellett? 

Mit csinálnak azok a szervezetek, amik teljesen új 

fejezeteket írnak a működésben?

Mit takar a prototyping és hogyan működik?

Hogyan kapcsolódik az agilitás a jövő szervezeti 

működéséhez?

Milyen áttörést hozhat a MIT-s „U Theory” az emberi 

kapcsolódásban és együttműködésben?

Hogyan segít a „Teal Compass” egy magasabb minőségű 

szervezeti működés felé történő elmozdulásban?

Mit tanulhatunk a holacrácia és a szociokrácia működési 

elveiből?

2. Kiket várunk/kiknek szól:

Vezetőket, HR-es munkatársakat és akit foglalkoztat a 

jövő szervezeteinek működése

3. Időtartam:1 nap, személyes vagy virtuális részvétellel

A képzés időpontját a minimális csoportlétszámhoz közeli 

pillanatban az addigi érdeklődőkkel és/vagy jelentkezőkkel 

közösen tűzzük ki. Minimum létszám: 6 fő.

4. Részvételi díj: 

▪ virtuális - 85.000,- Ft + Áfa 

▪ személyes – 105.000,- Ft + Áfa (tartalmazza a képzés 

díját: 85.000,- Ft, valamint a helyszín és ellátás költségeit: 

20.000,- Ft)
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