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A Meridián a Common Purpose leadership fejlesztő kurzusa 

tapasztalt vezetők számára. A hat hónapos moduláris képzés 

során olyan vezetői kompetenciákat fejlesztünk, amelyek egyéni, 

szervezeti és társadalmi szinten is pozitív hatást eredményeznek. 

MIT NYÚJT A COMMON PURPOSE 

MERIDIÁN KÉPZÉSE? 

Egyedülálló vezetői képesség-fejlesztő 

kurzusainkon a legkülönfélébb 

vezetőkkel hozzuk össze a résztvevőket: 

a külvárosi kulturális intézmény vezetője, 

a multinacionális tanácsadó-vállalat 

felsővezetője, az állami hivatal 

középvezetője és az egyetemi 

tanszékvezető más körülmények között 

nem tudnának együtt dolgozni egy-egy 

különleges feladaton, csak itt, a 

Common Purpose keretein belül.  

Egymástól és ugyancsak sokszínű 

közreműködőinktől exkluzív betekintést 

kaphatnak más szakterületek életébe, 

lehetőségeibe, kihívásaiba.  

A hagyományos leadership modellek 

helyett a különböző szektorbeli vezetők 

egymás sikereiből és kudarcaiból 

tanulnak. 

Résztvevőink meglepődve tapasztalják, 

hogy milyen kreativitást lehet tanulni a 

forráshiányos nonprofit és állami 

szerezetek vezetőitől, vagy milyen 

változásvezetési ötleteket, profizmust 

lehet ellesni egy csúcsvezetővel 

folytatott dialógus során. 

A RÉSZTVEVŐINKTŐL KAPOTT 

VISSZAJELZÉSEK ALAPJÁN A 

KURZUS SEGÍT A VEZETŐKNEK 

ABBAN, HOGY 

 tudatosítsák magukban miért, mikor 

és hogyan vezetnek 

 magabiztos, tudatos és felelős 

vezetőkké váljanak, akik értik a 

környezetük lehetőségeit és 

kihívásait helyi, országos és 

nemzetközi kontextusban is, és 

tisztában vannak a döntéseik 

környezetükre gyakorolt hatásaival 

 a megszokott területeken kívül is 

aktívak lehessenek és könnyebben 

tudjanak új szituációkhoz 

alkalmazkodni 

 nyitottá váljanak arra, hogy olyan 

emberekkel is képesek legyenek 

együttdolgozni, akik eltérő 

élettapasztalataik alapján egészen 

máshogy gondolkodnak 

 megtanulják, miként vezessenek 

változásokat olyan helyzetekben, 

ahol nincs pozíciójuk, és miként 

válhatnak olyan emberekké, akik – 

amikor igazán szükséges – 

együttműködéseket tudnak 

létrehozni és vezetni 

 felfedezzék, hogy a saját nyelvük, 

viselkedésük és előítéleteik miként 

gátolhatják vezetői hatékonyságukat 

 megtalálják miként és mikor tudnak 

hozzájárulni a társadalom 

fejlődéséhez. 

 

„Már nem csak beszélek 

arról, hogy mi mindent 

kellene tenni városunkban, 

hanem teszek is annak 

érdekében, hogy 

elinduljanak a változások. 

Nagy eredménynek tartom, 

hogy a politikai 

döntéshozókat és az üzleti 

élet szereplőit is meg 

tudom szólítani egy-egy 

„ügy” érdekében.” 

Farnady Judit, Civil Centrum 

Közhasznú Alapítvány, 

ügyvezető igazgató 

 

„A program megmutatta, 

hogy milyen fontos akkor 

is kinézni a 

mókuskerékből, amikor 

erre sem időt, sem 

energiát nem érzek.” 

Sulyok Mária, 

rendezvényszervezési vezető, 

Liszt Ferenc Zeneművészeti 

egyetem 

 

„Megtapasztaltam, hogy 

nem kell kész tényként 

elfogadni, hogy valami 

megváltoztathatatlan – ha 

nem működik, meg kell 

próbálni megváltoztatni.” 

Aradi Péter, újságíró 

https://www.facebook.com/CommonPurposeMagyarorszag/
http://commonpurpose.org/hungary/kurzusaink/tapasztalt-vezet%C5%91k/
http://commonpurpose.org/hungary/
https://www.linkedin.com/company/common-purpose-hungary


 

HOL ÉS MIKOR 

A következő Meridián kurzus  

2017. januárjában  indul, 

melynek fő helyszíne 

Budapest, de várjuk vidéki 

vezetők jelentkezését is. 

TOVÁBBI INFORMÁCIÓ: 

+36 1 238 09 04 

meridian@commonpurpose.org.hu 

KINEK HASZNOS A KURZUS? 

A Meridián program olyan vezetőknek szól, akiknek már van tapasztalata 

célok elérésében, prioritások kezelésében és emberek vezetésében. Ideális 

olyan vezetők számára, akik szeretnék kiszélesíteni a látókörüket, 

szeretnének kiszabadulni buborékukból, illetve akik partnerségek 

kialakításáért felelősek, számos különböző helyszínen, osztályon vagy 

országban dolgoznak. 

A Meridián csoportok összetétele sokszínű a résztvevők szakmai tudása, 

háttere és gyakorlata, valamint megközelítése és céljai tekintetében is. A 

résztvevők megosztják egymással tapasztalataikat, egymást kihívások elé 

állítják, és felfedezik, hogy ez a sokszínűség a kurzus egyik fő értékét és 

erősségét biztosítja. 

MI TÖRTÉNIK A KURZUSON? 

A résztvevők rugalmas tanulási modulok széles skálájából választhatnak. 

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, a speciális esettanulmányokat és sok más, a megszokottól 

igencsak eltérő formát. Ezek az alkalmazott módszerek teszik lehetővé, hogy 

a nyílt kurzusokon személyre szabott tanulás menjen végbe. 

 Ahhoz, hogy a kurzust egy résztvevő elvégezhesse, legkevesebb 50, 

legfeljebb 90 órányi programot kell teljesítenie. 

 A Meridián résztvevői 5 hónapon belül négy teljes napot vállalnak fel, a 

kurzus kezdetén kettőt, közepén és végén egyet-egyet, amely napokon 

minden egyes résztvevő együtt dolgozik. 

 Ezek között a napok között, moduláris rendszerben, számos lehetőséget 

biztosítunk, hogy kisebb csoportokban és tanulócsoportokban 

dolgozhassanak saját érdeklődésük és időbeosztásuk szerint. 

 A kurzus tematikája a változás-vezetés természetének valódi vezetői 

kihívásokon, döntéseken keresztüli feltérképezésére, a város, mint az 

élet- és munkakörnyezetünk megismerésére, a hatáskörön túli vezetés 

kompetenciáinak fejlesztésére, valamint személyes vezetői kihívások 

megoldására irányul. 

„A Common Purpose számomra 

a logikai felfrissülés élményét 

jelentette. Jó dolog más, 

esetenként nagyon más 

logikákkal szembesülni, 

amelyekkel ugyanazokat a 

kérdéseket jelentősen eltérő 

irányokból lehet megközelíteni. 

Tanulságos ezeket 

meghallgatni, végiggondolni, a 

megszokottal összevetni. És 

tanulságos azt megtapasztalni, 

hogy ezek a logikák semmivel 

sem rosszabbak.” 

Bőthe Csaba, IT Services Hungary, 

vezérigazgató 

RÉSZVÉTELI DÍJ – FOR PROFIT TEVÉKENYSÉGET VÉGZŐK RÉSZÉRE 

900.000 Forint + Áfa / fő 

RÉSZVÉTELI DÍJ – NON PROFIT TEVÉKENYSÉGET VÉGZŐK RÉSZÉRE 
300.000 Forint + Áfa / fő 

Mint minden programunk során, a Common Purpose Meridián esetében is biztosítunk helyet – korlátozott számban – 

olyan jelentkezők számára, akik a részvételi díjnak csak egy részét tudják kifizetni.  

Ezen kívül early bird és csoportos kedvezmények is elérhetőek lesznek. Részletek hamarosan! 

 

https://www.facebook.com/CommonPurposeMagyarorszag/
http://commonpurpose.org/hungary/kurzusaink/tapasztalt-vezet%C5%91k/
http://commonpurpose.org/hungary/
https://www.linkedin.com/company/common-purpose-hungary

