
 

  Fejleszd önbizalmad és vezetői készségeid! 

KINEK SZÓL A NAVIGÁTOR? 

A Navigátor kurzus a karrierjük 

elején álló fiataloknak, 

“talenteknek” szól, akiknek már van 

menedzsment felelőssége, és 

akikre vezetői utánpótlásként 

gondolnak a szervezetükben 

(akiket úgy szoktak leírni, hogy "rá 

érdemes odafigyelni", "csiszolatlan 

gyémánt", "ifjú titán", stb.)  

Ideális azoknak a fiatal vezetőknek, 

akik gyakran kerülnek szembe 

olyan dilemmákkal, mint: 

 

 Hogyan tudom meghatározni 

magam vezetőként?  

 Milyen vezetővé szeretnék 

válni? 

 Hogyan tudok alkalmazkodni az 

állandóan változó 

körülményekhez? 

 Képes vagyok-e arra, hogy 

széles hálózatot építve, 

különböző területeket átfogva 

vezessek a szervezetemben? 

 

MIÉRT VEGYÉL RÉSZT? 

A képzés segít önbizalmad 

növelésében, kitartásra és 

elszántságra ösztönöz, hogy képes 

legyél komplex problémák globális 

vezetői szemléletű megoldására. A 

program hozzájárul, hogy  

 nyitottabbá válj a nagyon eltérő 

területről érkező, különböző 

szemléletmódú emberekkel való 

együttműködésre 

 könnyebben alkalmazkodj a 

nehéz és ismeretlen helyzetekhez  

 felismerd a hatáskörödből fakadó 

és azon túli vezetői felelősséged 

 új, innovatív vezetői 

megoldásokat azonosíts 

Lehetőséged nyílik továbbá 

különböző vezetői kompetenciák, 

készségek gyakorlására, mint pl.: 

 megoldás orientált érvelés 

 holisztikus probléma megoldás 

 változások kezelése 

 reflexió, önreflexió 

 innovatív gondolkodásmód 

 networking 

 

MI A COMMON PURPOSE? 

A Common Purpose egy 

nemzetközi non-profit 

szervezet, amely a világ több 

mint 70 városában szervez 

vezetői készségeket fejlesztő 

kurzusokat, amelyek tudást, 

kapcsolatokat és inspirációt 

nyújtanak vezetőknek ahhoz, 

hogy valódi változásokat 

tudjanak véghezvinni a 

szervezetükben és a 

társadalomban egyaránt.  

1989 óta több mint 50.000 

vezető végezte el világszerte 

programjainkat.  

 

 

 

„Úja és úja megtörténik. 

Okos, ambiciózus 

menedzserek gyorsan 

jutnak felfelé a 

szervezetben, majd 

hirtelen megállnak. A 

képességek, melyek 

egykor még sokat 

segítettek nekik, már 

kevésnek bizonyulnak.” 

Sir David Bell, a Financial Times 

Csoport korábbi elnöke 

A Common Purpose fiatal vezetőknek szóló Navigátor kurzusa 

egyedi leadership képzést kínál. Tehetséges fiatal vezetőket hoz 

össze különböző szektorokból helyi, országos és nemzetközi 

szinten. A program a való élet vezetői problémáival és 

kérdéseivel foglalkozik, tantermek és előadások nélkül. A 

hagyományos leadership modelleken túllépve különböző vezetők 

sikereiből és kudarcaiból okulunk. A résztvevőket kivesszük 

megszokott és ismert környezetükből, hogy felülvizsgálják, miért, 

mikor és hogyan vezetnek.  
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MI A COMMON PURPOSE? 

A Common Purpose egy 

nemzetközi non-profit 

szervezet, amely a világ 

több mint 70 városában 

szervez leadership 

készségeket fejlesztő 

kurzusokat, amelyek tudást, 

kapcsolatokat és 

inspirációt nyújtanak 

vezetőknek ahhoz, hogy 

valódi változásokat 

tudjanak véghezvinni a 

szervezetükben és a 

társadalomban egyaránt. 

1989 óta több mint 50.000 

résztvevő végezte el 

világszerte programjainkat. 

„Újra és újra megtörténik. 

Okos, ambiciózus 

menedzserek gyorsan 

jutnak felfelé a 

szervezetben, majd 

hirtelen megállnak. A 

képességek, melyek 

egykor még sokat 

segítettek nekik, már 

kevésnek bizonyulnak.” 

Sir David Bell, a Financial Times 

Csoport korábbi elnöke 



 

HOL ÉS MIKOR? 

A következő Navigátor kurzus  

2016. szeptemberében indul, 

melynek fő helyszíne 

Budapest, de várjuk vidéki 

vezetők jelentkezését is. 

TOVÁBBI INFORMÁCIÓ: 

+36 1 238 09 04 

hungary@commonpurpose.org.hu 

ALKOSD MEG A SAJÁT 

KURZUSOD! 

4 hónap áll rendelkezésedre a 

kurzus elvégzéséhez. A program 

60 órányi modult tartalmaz, 

amelyből 45 óra minimum 

követelmény a kurzus 

teljesítéséhez. Rugalmas tanulási 

modulok széles skálájából 

választhatsz. Ezek az alkalmazott 

módszerek teszik lehetővé, hogy a 

nyílt kurzusokon személyre szabott 

tanulás menjen végbe. 

 

MI TÖRTÉNIK A COMMON PURPOSE NAVIGÁTOR 

KURZUSÁN? 

A három kötelező programnapon kívül közös tanulási fórumokon, 

valódi esettanulmányok megoldásában vehetsz részt. Ezek formája a 

meghívott külső előadó vitaindítója után folytatott beszélgetésektől 

kezdve a különleges helyszíni látogatásokon keresztül az 

akciótanulásig terjed, beleértve a tapasztalaton alapuló tanulást, az 

egyéni feladatokat, és sok más, a megszokottól igencsak eltérő 

formát. 

A Navigátor csoportok létszáma maximum 35 fő, összetétele sokszínű 

a résztvevők szakmai tudása, háttere és gyakorlata, valamint 

megközelítése és céljai tekintetében is. A kurzus résztvevőjeként 

egymás ötleteiből, tapasztalataiból tanulva személyesen láthatod és 

tapasztalhatod meg, hogy szervezetek - a helyi, országos illetve 

nemzetközi szinten - miként működnek együtt, milyen átfedések és 

kapcsolódási pontok vannak felelősségi köreik között, mialatt alaposan 

átgondolhatod saját személyes vezetői értékrendedet, készségeidet. 

 

„Alig lehet szavakba önteni. 

A történelemben létezik egy 

időszámítás előtti és egy 

időszámítás utáni 

évszámlálás. Az én 

életemben pedig létezik egy 

Common Purpose előtti és 

egy Common Purpose utáni 

időszámítás.” 

Navigátor résztvevő, Budapest 

RÉSZVÉTELI DÍJ – FOR PROFIT 

TEVÉKENYSÉGET VÉGZŐK RÉSZÉRE 
 

     450.000 Ft + Áfa / fő 

RÉSZVÉTELI DÍJ – NON PROFIT 

TEVÉKENYSÉGET VÉGZŐK RÉSZÉRE 
 

     150.000 Ft + Áfa / fő 

Mint minden programunk során, a Common Purpose Navigátor esetében is biztosítunk helyet – korlátozott 
számban – olyan jelentkezők számára, akik a részvételi díjnak csak egy részét tudják kifizetni. 

Csoportos és early bird kedvezmények egyeztetés alapján elérhetőek!  
 

commonpurpose.org.hu 


