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Digitális L&D megoldásokból idáig sem volt hiány, ám a globális pandémiás helyzet 

eredményeként, szinte biztosra vehető, hogy egy új szakaszba léptünk, melyben már nem 

elég, ha a sztenderd osztálytermi képzéseket digitális elemekkel kiegészítjük, hanem 

azoknak valódi alternatívát kell jelenteniük a klasszikus, élő tréningekkel szemben.  

Ám nem csak arról van szó, hogy a sztenderd tréningeket digitális rendszerekbe kell 

integrálni, hanem arról is, hogy a tartós távmunka időszakában új típusú igények jelennek 

meg, - a virtuális kollaborációtól kezdve, a munkatársak motivációjának fenntartásáig - 

amelyekre válaszokat kell adnunk. 

Tehát mindenkinek fel kell tennie a többszörösen összetett kérdést: a tartós távmunka 

időszakában milyen támogatásra van a kollégáknak a legnagyobb szüksége, és ezt 

hogyan tudjuk digitális formában elérhetővé tenni a számukra, hatékony és élvezetes 
módon? 

Az Impact Works képzési profiljába tartozó kommunikációs készségfejlesztő, illetve a 

vezetőfejlesztő programok esetében erre a megoldást a következő képzési formák jelentik:  

• IMPACT RECORDED: Előre rögzített online kurzusok 

• IMPACT STREAM: élőben streamelt tréning és coaching 

• IMPACT BLENDED: élő utánkövetéssel kiegészített megoldások 

Összefoglalva, a következő anyag célja, hogy bemutassa a digitális módszertanunkat 

és a kommunikációs, illetve vezetőfejlesztési programjainkat. 

DIGITÁLIS MEGOLDÁSAINK
KÉPZÉSEK HOME OFFICE IDEJÉRE
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Ahogy a sztenderd tréningjeink esetében, úgy a digitális térben is kerüljük a ‘one-size-fits-all’ 

megoldásokat. Ezért kínálunk több alternatívát is partnereink számára. 

IMPACT RECORDED: Előre rögzített online kurzusok 
Azoknak, akik a saját tempójukban szeretnek haladni, előre rögzített videós leckék 

sorozataként összeállított képzéseket kínálunk. Attól függően, hogy partnerünk a saját LMS 

rendszerét preferálja, vagy egy komplex megoldást keres, egyedileg (az egyedi igényekre 

szabva) tudjuk összeállítani a kívánt képzési programot. Esetünkben nem egyirányú a 

kommunikáció: a résztvevők nem passzív fogyasztói a tartalomnak, hanem feladatokat és 

leckéket teljesítve fejlődnek. 

IMPACT STREAM: live streamelt tréning és coaching 

Lehet Skype, Teams, Zoom, Hangouts, a lényeg, hogy a tréningjeink és egyéni coaching 

foglalkozásaink egy részét online is le tudjuk bonyolítani. Ezek esetében, alkalmanként 60 

perces foglalkozásokra daraboljuk a teljes programot, hogy a résztvevők érdeklődését fenn 

tudjuk tartani.

IMPACT BLENDED: személyes utánkövető tréningek/workshopok

Az online képzéseket ki tudjuk egészíteni egy későbbi személyes workshop vagy tréning 

alkalommal, amely során már ‚csak’ a gyakorlásra fókuszálunk (tapasztalataink szerint a 

blended programok esetében, az ‘élő tréning’ időtartama lehet rövidebb, vagy a résztvevők 

száma lehet magasabb, mint egy sztenderd tréning esetén). 

ALTERNATÍV KÉPZÉSI MÓDOK
RECORDED-STREAM-BLENDED
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Az előre rögzített kurzusaink alkalmával a résztvevők az adott tematika elméleti hátterét, 

hasznos tippeket és trükköket ismerhetnek meg. A képzési program moduljait, azok főbb 

üzeneteit az ügyféllel előre egyeztetve készítjük el. Hogy miért? Mert így több lesz a 

képzés, mint egy dobozos program, amit bármelyik online képzési felületen elérhetnek a 

vállalat munkatársai: releváns tartalom és a résztvevők által teljesítendő feladatok 

gazdagítják az élményt. 

Releváns 

Igény szerint a teljes képzési anyagot, van annak egyes részeit, leckét az ügyfél igényeire 

szabva, konkrét vállalati példákat, anyagokat használva készítünk el. A program során így 

olyan anekdoták hangoznak el, amelyek valóban relevánsak lesznek a résztvevők számára. 

Egyéni leckék és tréneri visszajelzés  

A résztvevők az egyes alkalmak között teljesítendő feladatokat kapnak, amelyeket vagy az 

ügyfél saját LMS rendszerébe kell feltölteniük vagy pedig az általunk biztosított platformon 

keresztül kell a trénerhez eljuttatniuk. 

IMPACT RECORDED
ONLINE KÉPZÉSEK
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Technikai szempontból, az online oktatások legegyszerűbb formája az élő videohívás: 

minimális technikai feltételeket kell teljesítenünk ahhoz, hogy akár egyéni, akár csoportos 

képzést is le tudjunk bonyolítani. Az igazi kihívást a módszertani akadályok jelentik, 

különösen a soft-skills típusú képzési programok esetében. Mi a mi megoldásunk? 

A kevesebb, több: rövid és intenzív képzési alkalmak 

Az egyes tréningprogramjainkat hozzávetőlegesen 60 perces foglalkozásokra bontva 

bonyolítjuk le. Ezek esetében arra törekszünk, hogy kisebb résztvevői csoportokkal 

dolgozzunk, kerüljük a tömeges résztvevői létszámú alkalmakat. 

Élő és utánkövető leckék  

A résztvevők az egyes alkalmak során vagy pedig két streamelt alkalom között teljesítendő 

házi feladatokat is kapnak. Az élő helyzetben a tréner azonnali visszajelzést és segítséget 

nyújt, míg az utánkövető leckék esetében az anyagokat a résztvevőknek a vállalat LMS 

rendszerébe kell feltölteniük vagy pedig a trénerhez kell eljuttatniuk, aki utólag visszajelzést 

ad. 

IMPACT STREAM
ONLINE TRÉNING ÉS KONZULTÁCIÓ
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Tapasztalataink szerint, hiába minden igyekezet az online képzési megoldások terén, hosszú 

távon nem érdemes kihagyni a megoldási csomagból az élő gyakorlatokat és fejlesztést. 

Az aktuális pandémiás helyzet elmúltával, a csoportos workshopok tökéletes eszközei 

lehetnek az utánkövetésnek: amíg az online képzések elsősorban az elméleti háttér és a 

technikai tippekre helyezik a hangsúlyt, addig az utánkövető coaching alkalmak/tréningek/

workshopok során már kizárólag a gyakorlásra koncentrálhatunk. 

Ennek köszönhetően a képzési idő csökkenthető vagy a résztvevői létszám növelhető egy-

egy élő esemény alkalmával. 

IMPACT BLENDED
ONLINE UTÁN GYAKORLATI UTÁNKÖVETÉS
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7KOMPLEX KÉPZÉSI PROGRAM
EGYSZERI LECKÉKTŐL, HOSSZÚ TÁVÚ MEGOLDÁSOKIG

BLENDED STREAM

RECORDED

Az online megoldásaink önálló szolgáltatási elemekként is értelmezhetőek, ám természetes, 

hogy mi magunk a hosszú távú képzési folyamatokban hiszünk: a három eltérő 

megközelítési mód egy folyamatként is értelmezhető. 

Az Impact Recorded megoldások során a résztvevők az előre rögzített leckékkel 

megalapozzák az elméleti és technikai tudásukat. Az egyes videós leckék között feladatokat 

teljesítenek és azokra visszajelzést kapnak. 

Az Impact Stream megoldásaink során, már élő az interakció, a tréner élőben lép 

kapcsolatba a résztvevőkkel a kiscsoportos foglalkozások során. Az egyéni foglalkozások 

esetén pedig a résztvevő személyes kihívásai kapcsán nyújtunk támogatást.  

Az Impact Blended pedig kiváló lezárása lehet ennek a tanulási folyamatnak. A képzési 

program digitális fázisait különböző időszakokban teljesítő résztvevők egy közös workshop 

keretein belül gyakorolhatnak, illetve tehetik próbára magukat. 

Konkrét példa (Előadói készségfejlesztés RECORDED-STREAM-BLENDED elemekkel) 

• Az előadói készségfejlesztő programunk online leckéivel tisztázzuk az elméleti alapokat 

(rövid videók és kapcsolódó anyagok segítségével). 

• A online streamelt foglalkozások alkalmával, a prezentációk és nyilvános szereplések egy-

egy konkrét témakörre térünk ki (legfeljebb 60 perces webinarok során). 

• A programot egy nagy, kollektív workshoppal zárjuk, melynek első felében a gyakorlás, 

második felében pedig egy előadói verseny (Sell your idea) kap helyet. 



Nem csak a saját képzéseink digitalizációjában gondolkodunk, hanem a partnereinknek is 

segíteni akarunk abban, hogy a kollégáik tapasztalatait, szakmai tudását elérhetővé tegyék a 

szervezetük többi tagja számára. 

Digital Knowledge Library

Segítünk ügyfeleinknek abban, hogy egy online elérhető, videó alapú tudásbázist vagy akár 

összefüggő képzési videó-csomagot rögzítsenek és tegyenek elérhetővé saját LMS 

rendszerükön keresztül. Támogatást nyújtunk a tartalom összeállításában: az egyes leckék 

szövegének megírásától, a képzéshez kapcsolódó vizuális anyagok elkészítéséig. Ezt 

követően pedig az oktató felkészítését is vállaljuk: a lecke elpróbálásától kezdve, a végső 

változat stúdióban történő rögzítéséig.

IW Training Studio 
Egy professzionális stúdió bérlése nem minden esetben éri meg: költséges egy stábot egy-

egy rövid kurzus érdekében alkalmazni. Azon partnereink számára, akik a tartalom és az 

előadói felkészítés terén nem számítanak a támogatásunkra, a tréning stúdiónkat  és az 

online anyagok elkészítéséhez szükséges stúdió-eszközök egy részét biztosítani tudjuk, 

akár csak egy-egy órára vagy teljes napokra.

MI VAN, HA NEM IMPACT?
TOVÁBBI DIGITÁLIS MEGOLDÁSOK
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Az eddigiekben bemutatott szolgáltatások közül az Impact Recorded és az Impact Stream 

esetében felmerül a kérdés, hogy milyen online platformokat használunk a programok 

lebonyolítására. 

LMS platform 

Tapasztalataink szerint a legjobb, ha az ügyfél saját LMS rendszerét használva bonyolítjuk le 

a képzést: ez a legegyszerűbb megoldás. Amennyiben az ügyfél LMS rendszere bizonyos 

funkciókat/fájl típusokat nem támogat, közösen döntünk arról, hogy a képzés tartalmát 

mennyiben módosítjuk. Szükség esetén, LMS platformra is javaslatot teszünk és a képzést 

is adaptáljuk az adott rendszerre: a résztvevők számától és a képzés hosszától/tartalmától 

függően, a legköltséghatékonyabb megoldást keressük meg. 

Streaming és webinar

A piacvezető online platformokkal dolgozunk: a Teams, a Skype, a Hangouts és a Zoom 

felületeit használjuk a leggyakrabban a munkánk során.

MIT HASZNÁLUNK?
LMS ÉS STREAMING ESZKÖZÖK
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A következőkben azokat a programjainkat ismertetjük röviden, amelyek esetében 

részleges vagy teljes mértékben megoldható a digitális implementáció. 

DIGITÁLIS KÉPZÉSI PORTFÓLIÓ
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KOMMUNIKÁCIÓS MEGOLDÁSAINK

A kommunikációs készségfejlesztő programjaink esetében kiemelt figyelmet fordítunk 

arra, hogy a résztvevők fejlődését gyakorlatias és könnyen alkalmazható 

megoldásokkal segítsük, legyen szó virtuális megbeszélések levezényléséről vagy a 

storytelling technikák elsajátításáról. 



MIBEN SEGÍTÜNK?

A képzés célja, hogy támogatást nyújtson mindazoknak, akik 
rendszeresen használnak virtuális és telefonos csatornákat 
megbeszélések lebonyolítására, projektek indítására és nyomon-
követésére, vagy épp ügyfelekkel kommunikálnak ezen platformokon. 
Célunk, hogy segítsük a kollégák eligazodását a virtuális 
kommunikációs platformok és csatornák használatában, különös 
tekintettel az információátadás megfelelő technikáira. A képzés során 
gyakorlatias módon, valódi virtuális megbeszéléseket szerepjátékos 
formában lebonyolítva nézzük meg, hogy mely technikák és trükkök 
segíthetnek bennünek abban, hogy az ilyen kihívást jelentő helyzetek 
során is megfelelő módon kommunikáljuk üzeneteinket, tartsuk fenn 
partnereink figyelmét és kapjunk visszajelzést.

VIRTUAL COMMUNICATION
‘HOGYAN TUDOK A VIRTUÁLIS TÉRBEN EGYÜTTMŰKÖDNI’
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HOGYAN SEGÍTÜNK?

A tréninget követően:

• Akár virtuális környezetben is fogják tudni használni azokat a 
verbális és nonverbális eszközöket, melyek ilyen helyzetben 
segíthetik üzeneteik nyomatékosítását (hangerő, hangsúly, 
szünetek…)

• A résztvevő tudatosan fogja használni a különböző kommunikációs 
csatornák adta technikákat, lehetőségeket.

A tartós távmunka időszakában az online meetingek túlburjánzásával egyidejűleg a kommunikáció hatékonysága is csorbulhat, erre nyújt 
megoldást hatékony technikákkal, tippekkel és trükkökkel a Virtual Communication programunk.



A tréning segít megérteni az előadói helyzetek sajátosságait és 
kihívásait. Megismerve ezeket, gyakorlatias módon tudjuk fejleszteni 
a résztvevők készségeit, annak érdekében, hogy a közönségükkel 
erős kapcsolatot tudjanak kialakítani, és maradandó hatást érjenek el 
előadásaikkal. 

A program szerves részét képezi az online platform, amelyen 
keresztül a képzést bonyolítjuk: mind a RECORDED, mint pedig a 
STREAM opciók esetében, a résztvevők számára világossá válik, 
hogy az online térben különösen fontos, hogy üzeneteiket röviden, és 
lényegretörően (ráadásul a szünetekre jobban odafigyelve) 
kommunikálják partnereiknek. 

PRESENTING WITH IMPACT
‘HOGYAN LEHET MEGGYŐZŐEN PREZENTÁLNI (AKÁR ONLINE)’

13

A tréninget követően:

• Könnyed, interaktív előadásokat tud majd tartani, melyek érdekesek 
lesznek a közönsége számára. 

• Tudatosan fogja használni azokat a fizikai elemeket, mint a 
gesztikuláció, az ülő pozíció / testtartás, melyekkel magabiztos 
benyomást tud kelteni. 

• Ismerni fogja azokat a trükköket és technikákat, amelyek hasznosak 
lehetnek egy online platformon történő prezentáció során. 

Prezentálni egy idegen közönség előtt nem könnyű feladat. De mi van akkor, ha ezt online kell megoldanunk? Segít a stressz kezelésében, ha 
nem látjuk a közönség reakcióját, vagy éppen nehezíti a dolgunkat, hogy nem tudjuk, figyelnek-e ránk valójában? A klasszikus Presenting with 
Impact programunkra alapozva, fejlesztettük ki ezt az online prezentációs programot.

MIBEN SEGÍTÜNK? HOGYAN SEGÍTÜNK?



A képzés során kiemelt figyelmet fordítunk az olyan történetmesélési 
technikák átadására, mint a különböző storytelling struktúrák 
alkalmazása vagy az improvizációs technikák elsajátítása. 

Hiszünk abban, hogy minden kollégának van olyan története, amit 
érdemes megosztani másokkal, így gazdagítva a szervezet kollektív 
tudását, egyúttal pedig erősítve a csoportkohéziót.  

STORYTELLING WITH IMPACT
HOGYAN MESÉLJEM EL A TÖRTÉNETEM ÉS A VÍZIÓMAT
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A tréninget követően:

• a személyes tapasztalatokból, érdekes és releváns történeteket fog 
tudni alkotni, amelyekkel inspirálhat másokat.  

• olyan egyeszerű narratívákat és struktúrákat ismerhet meg, 
amelyeket egy-egy előadás vagy klasszikus prezentáció alkalmával 
is könnyen alkalmazhat 

• az előadói spontaineitás néhány apró és könnyen alkalmazható 
technikáját sajátíthatja el 

Mindenkinek van olyan története, amellyel inspirálhat, motiválhat vagy egész egyszerűen információt és tapasztalatot adhat át másoknak. A 
Storytelling with Impact tréningünk célja, hogy segítsen a résztvevőknek abban, hogy megtalálják az ő saját történeteiket, azokat pedig 
hitelesen el tudják mesélni.

MIBEN SEGÍTÜNK? HOGYAN SEGÍTÜNK?



Célunk, hogy a hozzánk forduló vezetőket támogassuk 
kommunikációjuk hatékonyabbá tételében, illetve utat mutassunk 
abban, hogyan tudnak másokat cselekvésre motiválni.  

Az Excecutive coaching szolgáltatásaink első fázisa a professzionális 
igényelemzés, melyet követően egyénre szabott képzési tervet 
készítünk. 

EXECUTIVE COACHING SESSIONS
‘KOMMUNIKÁLNI ÉS MÁSOKAT VEZETNI AZ ONLINE TÉRBEN’
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A coachingok során:

• Maximális diszkréciót biztosítva mérjük fel a valódi igényeket. 

• Az általános készségfejlesztés mellett segítjük a felkészülést a 
soron következő, kihívást jelentő kommunikációs szituációra, 
legyen szó egy belsős helyzetről vagy akár nyilvános szereplésről. 

• Videófelvételek közös elemzésével támogatjuk az önreflexió 
beépülését, hogy megkönnyítsük a coachingalkalmak utáni 
önfejlesztést. 

A vezetői szerep kihívásokkal jár, különösen igaz ez akkor, amikor kollégáinkkal nem érintkezhetünk személyesen, a kommunikációs 
lehetőségeink pedig limitáltak. Hogyan motiváljunk, adjunk visszajelzést és gyújtsük be a számunkra kritikus fontosságú információkat: mivel 
ezekre a kérdésekre minden vezető és szervezet esetében egyediek a válaszok, így mi is egyénileg támogatjuk ügyfeleinket.

MIBEN SEGÍTÜNK? HOGYAN SEGÍTÜNK?



Vajon hány cégvezetőnek vagy döntéshozónak jut eszébe, hogy a 
hatékony írásbeli kommunikációra pénzben mérhető 
versenyelőnyként gondoljon? Írásos anyagaink sok mindent elárulnak 
rólunk és a cégünkről, és ügyfeleink, partnereink vagy éppen a 
munkatársaink ez alapján is megítélnek minket. Munkánk során nap 
mint nap nap rengeteg dokumentum születik – árajánlatok, vezetői 
beszámolók, pénzügyi jelentések, tenderanyagok, kör- és hírlevelek, 
e-mailek, prezentációk –, melyek gyakran döntő hatást gyakorolnak 
egy-egy tárgyalássorozat, termékindítás, ügyfélszerzés, értékesítési 
vagy toborzási akció, reklámkampány vagy szervezeti átalakítás 
sikerére. Ezért a kifogástalan minőségű írásos üzleti és munkahelyi 
kommunikáció, vagyis a business writing ma már alapvető elvárás 
minden szinten és pozícióban. 

BUSINESS WRITING
‘HOGYAN ÍRJAK LÉNYEGRETÖRŐEN ÉS MÉGIS ÉRDEKESEN’
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Távmunka idején az írásos kommunikáció exponenciálisan növekedni fog, amivel páruzamosan a szöveges tartalmak hossza is megnövekszik. 
Hosszú, nem a lényegre koncentráló emailek és dokumentumok születnek. A Business Writing programunk segítségével egy email vagy egy 
döntéselőkészítő anyag gyorsabban elkészíthető, és ami legalább ennyire fontos: gyorsabban elolvasható és értelmezhető lesz.

MIBEN SEGÍTÜNK?

A tréninget követően:

• Hatékonyan tudják megszólítani a különböző célcsoportokat az 
információs zajban,  

• Könnyebben felkelthetik és fenntarthatják az olvasók érdeklődését, 

• Pontosan és érthetően tudják megfoalmazni mondanivalójukat/
üzeneteiket,  

• Cselekvésre ösztönözik a címzetteiket 

HOGYAN SEGÍTÜNK?



VEZETŐFEJLESZTÉSI MEGOLDÁSAINK

A tartós távmunka időszakában különösen nehéz a vezetők feladata: a munkatársak 

motivációjának fenntartása, a visszajelzés adása és a kollégáik - illetve saját vezetői 

készségeik - fejlesztése különösen nehéz. Ebben igyekszik segítséget nyújtani a 

digitális vezetőfejlesztési programcsomagunk.



MIBEN SEGÍTÜNK?

Könnyűnek érezzük, mégis sokszor tapasztaljuk, hogy visszajelzést 
adni és kapni nehéz feladat. A konstruktív, teljesítménymenedzsment 
célú visszajelzés a vezetés alapeszköze. A tréning során 
körültekintően végigvesszük  a visszajelzések tartalmi és 
kommunikációs aspektusait, kifejezett hangsúlyt fektetünk a negatív 
visszajelzésekre, miközben végig szem előtt tartjuk a pozitív 
leadership gyakorlatban alkalmazott visszacsatolási technikáit. A 
vezetői fejlődéshez elengedhetetlen a visszajelzések fogadásának és 
hasznosításának képessége, ezért ezzel is kiemelt témakörként 
foglalkozunk.  

FEEDBACK ESSENTIAL
‘HOGYAN ADJAK ÉS FOGADJAK VISSZAJELZÉSEKET?’
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• Megvizsgáljuk a visszajelzés funkcióit, és hogy miért képezi elengedhetetlen 
részét a mindennapi életünknek. 

• Egy egyszerű és gyakorlatban könnyen alkalmazható modell segítségével 
megtanuljuk a fejlődés-fókuszú visszajelzés kulcsfontosságú lépéseit. 

• Megmutatjuk, hogy milyen személyes szempontok játszanak szerepet a 
visszajelzés fogadásában, és hogyan hasznosíthatjuk őket.  

• A résztvevők kihívást jelentő visszajelzés helyzeteit act-storming szerepjáték 
helyzetekben nézzük meg, ahol a csoporttal közösen találunk rá megoldást.

Egy olyan világban, ahol a virtuális működés korlátozza a kommunikációs csatornákat és lehetőségeket, a visszajelzések még inkább előtérbe 
kerülnek. Éppen ezért elengedhetetlen, hogy megfelelő módon tudjuk használni őket. Ugyanaz az üzenet más hatást ér el személyesen és egy 
videóhívás során, így a visszajelzések tartalmi aspektusa, üzenetmegfogalmazása még inkább kritikussá válik. A Feedback Essential program 
ebben az új helyzetben nyújt kapaszkodót.

HOGYAN SEGÍTÜNK?



MIBEN SEGÍTÜNK?

Középvezetőként sokszor érezzük magunkat bizonytalannak, az adott 
helyzetben nem egyértelmű, hogy melyik vezetői eszközt válasszuk. 
A gyakorlat teszi a mestert, ám ez egy érzelmileg és szellemileg 
megterhelő folyamat lehet, főleg ha a tét is jelentős. Éppen ezért 
dolgoztunk ki egy mesterkurzust, melynek célja, hogy segítse azokat 
a már gyakorlattal rendelkező vezetőket, akik tanulni, fejlődni 
szeretnének, és próbára tennék magukat olyan helyzetekben is, 
amelyekben még nem teljesen magabiztosak. A program ideális 
megoldást jelent azon ambiciózus menedzserek számára, akik 
gyakorlati megoldásokat keresnek a jelenlegi, illetve a jövőben 
várható konkrét kihívásaikra. 

MANAGER UPGRADE SCHOOL
‘HOGYAN VÁLHATOK HITELES ÉS HATÉKONY VEZETŐVÉ?’
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• A résztvevők A-tól Z-ig terjedő áttekintést kapnak az emberek vezetésének 
kihívásaival és azok megoldásával kapcsolatosan. 

• A gyakorlatias képzési programunk során kockázat nélkül kísérletezhetnek és 
próbálhatnak ki olyan technikákat, melyekre biztonsággal alapozhatnak. 

• Képes lesz különbséget tenni az önre váró, és az elkerülendő menedzseri 
feladatok között. 

• Valódi esettanulmányokkal és helyzetekkel dolgozunk, jelentős mennyiségű 
visszajelzést adunk a résztvevő saját stílusára, viselkedésére vonatkozóan. 

• Meghívott szerepmodell vezetők osztják meg vezetői tapasztalataikat.

Az automatizáció és digitalizáció korában a technikai szakértelem fontossága vitathatatlan, ám ahogy a technológiai fejlődés üteme gyorsul, úgy 
válnak fontossá azok a szociális és vezetői kompetenciák, amelyek ezt a fejlődést hosszú távon fenntarthatóvá tehetik. A rohamosan átalakuló 
üzleti környezetben a gyorsan alkalmazkodó, konstruktív és előremutató eszközöket alkalmazó vezetőkre egyre nagyobb szükség lesz. 

HOGYAN SEGÍTÜNK?



MIBEN SEGÍTÜNK?

Egy ideális világban a vezetők olyan csapatokat tudnak vezetni, 
amelyek teljesen képesek magukért felelősséget vállalni. Az 
alapértelmezett vezetői technikák azonban sokszor nem elegek 
ahhoz, hogy elérjük ezt az állapotot. A vezetés egyik legnagyobb 
kihívása irányító szerepből irányt mutató működésbe váltani. 
Magasan elkötelezett és kiváló szakmai csapatot építeni, akik kézbe 
adott megoldások helyett önálló és adekvát koncepciók mentén 
hoznak előremutató teljesítményt. A program során az Action 
Learning módszertanát használjuk, hogy segítsünk a résztvevőknek a 
coaching-típusú vezetés eszközeinek alkalmazásában. A csoport-
szintű tanulási folyamat szervezet szinten is megtérülésekkel járhat a 
kulturális változások támogatásával.  

IMPACTFUL LEADERSHIP
‘HOGYAN VÁLHATOK MANAGERBŐL VEZETŐVÉ?’
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• Először megismerkedünk az Action Learning módszertanával, és annak 
adekvát helyével a résztvevők vezetői eszköztárában.  

• A klasszikus Action Learning folyamat során a csapat közösen dolgozik egy 
kijelölt résztvevő specifikus, jelen idejű, vezetői kihívásán megoldás központú 
módszerekkel. 

• Hogy az elkészített akcióterv biztosan követhető legyen, a kijelölt résztvevők 
mentorokat választanak maguknak a csoportból.  

• A csapat tempójának és érettségének függvényében különböző Action 
Learning modelleket hozunk, amelyekre a gyakorlat köreit építjük.  

• A program lehetőséget biztosít a résztvevőknek a tudásmegosztáshoz és 
inspiráló együttműködéshez, amelyet továbbvihetnek saját csapataik számára 
is. 

Jogosan érezhetjük azt, hogy rendkívül nehéz virtuális térben vezetői kérdésekre hatékony válaszokat találni. Az eszközök, amelyek személyesen 
működnek, ebben az új kontextusban sokszor nem képesek segíteni a konszenzusos megoldásokat. Továbbra is szembesülünk azonban kritikus 
kérdésekkel, amelyekre rövid időn belül kell megtalálnunk a lehető legjobb választ. Az Impactful Leadership erre a kihívásra ad a vezetők kezébe 
egy megoldás-fókuszú eszközt. 

HOGYAN SEGÍTÜNK?



MIBEN SEGÍTÜNK?

A felsővezetői státuszból eredő elszigeteltség, a visszajelzések 
általánosan kisebb mértéke nehezíti a fejlődési törekvéseket. 
Alapvetésünk, hogy a vezetői tevékenység sikerességében 
meghatározó az egyéni önreflexió képessége. A programelemben 
konfrontatív technikát használunk: a célszemély meghívott résztvevői 
csapata (azonos szintű kollégák és beosztottak) instant visszajelzést 
adnak a fókuszban lévő vezető számára. A tréning jellege inspiratív, a 
módszertan új perspektívába állított kihívást jelent a személyes 
fejlődésben és az énkép finomhangolásában. A program csapat 
szintű megtérülése a bizalom szintjének emelkedése, mivel a 
résztvevők konstruktív attitűddel saját perspektívájukat osztják meg 
egymással.

LEADERSHIP IN SPOTLIGHT
‘HOGYAN FEJLŐDHETEK FELSŐVEZETŐKÉNT?’
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• A vállalati értékekre alapozva egy egyszerű kérdőívet készítünk, amely a 
fókusz személy számára kvantitatív visszajelzést nyújt.  

• Előre egyeztetett szempontok alapján visszajelzést adunk a vállalatnak arról, 
hogy milyen fejlődési szinten van a fókusz személy csapata.  

• Minél több vezető vesz részt a programban, annál inkább képesek vagyunk 
egy szervezet szintű felmérést is nyújtani.  

• Egy elméleti vezetői kontextussal kezdünk, amely segítséget nyújt a 
résztvevőknek a visszajelzések megfelelő formájában. A program ezt 
követően egy szigorú módszertant követ, amely megfelelő mederben tartja a 
csoportdinamikát a konfrontatív technika használata közben. 

• Több körben dolgozunk: a fókusz személy először pozitív, majd fejlődés-
fókuszú visszajelzéseket kap, amelyet egy csoportos megbeszélés és a 
fókusz személy önreflexiója követ. 

Vezetőként rendkívüli kihívás egy csapatot távolról vezetni. Továbbra is fenn kell tartani a dinamikát, az együttműködést, a konstruktivitást. 
Kapacitást kell tervezni, delegálni, prioritásokat rendezni, stratégiát finomhagolni. Mindezekről azonban még kevesebb direkt visszacsatolás 
érkezik, mint eddig. A Leadership in Spotlight workshop lehetőséget biztosít a valós bevonásra épített felsővezetői lét kezelésére a virtuális 
világban.

HOGYAN SEGÍTÜNK?



Az elmúlt években négy kontinens, 21 országában nyújtottunk 

szolgáltatásokat Fortune 500 vállalatok több száz vezető kollégájának. 

REFERENCIÁINK

Néhány korábbi digitális megoldásunk: 

Boehringer Ingelheim - Impact Blended: egy 6 epizódból álló, live streamelt előadói kurzus, 

melynek záró - egyben utánkövető - eleme egy 60 fős workshop volt 

HR Fest - Impact Recorded: videóüzenet a HR Fest előadóinak felkészülési anyaga (videó)
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https://www.youtube.com/watch?v=q4R-IVTHZ2A&list=UUvayhXhGFzWqQt8NQYD4OyQ&index=1


TOVÁBBI 
INFORMÁCIÓKÉRT LÉPJEN 
VELÜNK KAPCSOLATBA.

MI VAGYUNK AZ IMPACT WORKS.

1143 Budapest, Radovic Dusán köz 5. I. em. 2-3.

tel.: +36/1/353-6803 

info@impactworks.hu


