
 

  

MILYEN VEZETŐI DILEMMÁKAT JÁR 

KÖRBE A KURZUS? 

 

 

 

 

Common Purpose Navigátor 

MIÉRT MÁS A NAVIGÁTOR KURZUS, MINT A VEZETŐI PROGRAMOK? 

 

 

 

 

 egyedi leadership képzést kínál 

 tehetséges fiatal vezetőket hoz össze különböző szektorokból helyi, országos és 

nemzetközi szinten 

 a való élet vezetői problémáival és kérdéseivel foglalkozik, tantermek és előadások nélkül 

 különböző vezetők sikereiből és kudarcaiból okulnak a résztvevők 

 a résztvevőket kivesszük megszokott és ismert környezetükből, hogy felülvizsgálják, 

miért, mikor és hogyan vezetnek 

 

KINEK SZÓL A NAVIGÁTOR? 

 

 

 

 

 karrierjük elején álló fiataloknak, akiknek 

már van menedzsment felelőssége 

 akikre vezetői utánpótlásként gondolnak a 

szervezetükben 

 akiket úgy szoktak leírni, hogy "rá érdemes 

odafigyelni", "csiszolatlan gyémánt", "ifjú 

titán" 

 

 

 

 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? 

 

MIBEN SEGÍT A PROGRAM? 

 szempontrendszert ad komplex problémák 

globális vezetői szemléletű megoldására 

 önbizalmad növelésében 

 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 

 

MILYEN VEZETŐI KÉSZSÉGEKET 

FEJLESZT A KURZUS? 

 megoldás-orientált érvelés 

 holisztikus problémamegoldás 

 változások kezelése 

 reflexió, önreflexió 

 innovatív gondolkodásmód 

 networking 

 

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


 

„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  

2017. májusában indul, 

melynek fő helyszíne Budapest. 

TOVÁBBI INFORMÁCIÓ: 

hungary@commonpurpose.org.hu 

karoly.tatai@commonpurpose.org.hu                         

tel: +36 70 624 7898 

A PROGRAM FELÉPÍTÉSE: 

 Programnapok 

 A Navigátor résztvevői a program során három teljes napot vállalnak fel, a kurzus kezdetén, közepén és 

végén egyet-egyet, amely napokon minden egyes résztvevő együtt dolgozik. Ezeken az alkalmakon a 

Szenvedély és rezonancia, Bátorság és óvatosság, valamint a Hatalom forrásai témaköröket járják körbe. 

 Kihívások 

A kihívások során egy valós, aktuális vezetői kihíváson dolgoznak a résztvevők csoportokban, amelyet 

egy közszférából, vállalati vagy nonprofit szektorból érkező vezető oszt meg velük. 

 Tanulócsoportok 

Az összejövetelek alatt a résztvevőknek 5-6 fős csoportokban van lehetőségük együttműködni. A 

tanulócsoportokban személyes vezetői kihívásokba nyernek betekintést és akcióterveket készítenek a 

saját vezetői kihívásaik megoldására. 

 Modulok 

A modulok során a résztvevők két speciális témakör kapcsán dolgozhatnak saját vezetői működésükön, 

szempontrendszerükön. Ezek az Alkalmazkodás új környezethez és az Inspiráló Vezetők.  

 

 Részvételi díj – for profit tevékenységet végzők 

és közszféra számára: 

590.000 Ft + Áfa  

 

Részvételi díj – non-profit tevékenységet végzők 

számára: 

190.000 Ft + Áfa 

 

ALKOSD MEG A SAJÁT KURZUSOD! 

4 hónap áll rendelkezésedre a kurzus elvégzéséhez. A program 50 órányi modult tartalmaz, amelyből 40 óra 

minimum követelmény a kurzus teljesítéséhez. Rugalmas tanulási modulok széles skálájából választhatsz.  

MI TÖRTÉNIK A COMMON PURPOSE NAVIGÁTOR KURZUSÁN? 

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. 
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