
 

 

ICG STÁDIUM 
Diagnosztikai és Menedzsment Kft. 

 

Cím: 6723 Szeged, 

József Attila sgt. 130. 

Tel.: 62/431-927 

MŰVEZETŐI MESTERKÉPZÉS 

T E M A T I K A  

 

A képzés általános menetrendje: 

8:00- Regisztráció 12:30-13:15 Ebédszünet, 17:00 Képzés zárása 
 

1. nap 
 

2. nap 

1. Regisztráció és bemutatkozás 

2. Bevezetés: Mi a művezető legfontosabb 6 

feladata? 

3. Kérdés: De miért vagyunk itt? 

4. Jégtörés: Munkám egyik legsikeresebb 

pillanata 

5. Kommunikáció: 
 Kié ez a hajó? 

 „Le vagyok kötelezve” 

 Értő figyelem 

6. Konfliktuskezelés 1.: Áldozatok 

vagyunk-e? 

 Egyéni és közös felelősségvállalás 

Milyen lépései vannak a 

felelősségvállalásnak? Miért nem lehet 

valaki hiteles vezető enélkül? Min 

múlik az egyén felelős magatartásának 

szintje? 

 Szervezeti drámaháromszög 

Hogyan leszünk áldozatok, megmentők 

vagy üldözők? Mitől függ ezeknek a 

szerepeknek a változása? Hogyan éljük 

meg, ha valaki szerepet vált? 

Elismerjük-e a saját szerepünket a 

játszmában? 

 Névmás betegség 

Kik vagyunk a cégben? MI vagy TI 

vagy ŐK? Mennyire azonosulunk a 

munkahelyünkkel? 

Problémamegoldás úgy, hogy közben 

nem gyártunk újabb problémát 

 Ki viseli a kalapot?  

Együtt-gondolkodás a gyakorlatban 

 Hat kalap – hat gondolkodási 

módszer. 

A strukturált, keretek közé illesztett 

együtt gondolkodás nem csak 

időtakarékos, de a szembeállítás helyett 

együttműködésre ösztönöz, mivel 

egyszerre mindenki egy megközelítésre 

fókuszál. 

 Lean oldal: Oktatások 

 1. Konfliktuskezelés 2.: 
 Szervezeti drámaháromszög: 

- X-ek és Z-k a munka világában 

- Játszva tanulni, játékosan tanítani? 

- Szemlélődő vezető 

 Bújj, bújj, zöld ág 

 Irodai adminisztráció: ki dolgozik 

többet?  

- Lean veszteségek 

2. Problémamegoldás: Nem rosszabbak, 

csak mások 

 6 kalap módszer, párhuzamos 

gondolkodás módszere 

 Tengericsillag  

 Malacrajz 

- Sztenderdizálás háttere, előnyei 

3. Motiváció: A kommunikáció ereje 

 A gorilla-teszt 

 Mikromenedzsment 

 Coach szemléletű vezetés 

Ha megpróbáljuk azt, hogy nem 

mindig utasítunk, és nem adunk 

minden kérdésre választ, már nagy 

lépést tettünk a coach szemléletű 

vezetés felé. És ha sikerül jókor és jól 

hallgatnunk, akkor még olyan 

információk is előjönnek a 

kollégákból, amikre nem is 

számítottunk. 

 Gammification 

 Projekt szemléletű munkavégzés 

kommunikációja 

Konkrét példákon keresztül 

vizsgálunk meg egy projektet az 

indítástól a zárásig, kommunikációs 

eszköztárak szempontjából. 

4. Johari Mátrix 

 


