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– Na, Géza, hogy áll a csapatod? Sikerült már
összerázódnotok?
– Őszintén szólva nem igazán. Sok a konfliktus és a félreértés
a csapaton belül, főleg a határidők miatt. Nem könnyű
szétszálazni, hogy ki, mikor, kinek tudna besegíteni.
– De legutóbb abban maradtunk, hogy pontosan
meghatározod a munkaköröket azért, hogy mindenkinek
meglegyen a meghatározott célja és feladata. Mi
történt? Plusz azért a határidőre sem mondanám, hogy a
körmünkre ég…
– Valahogy nem találjuk a közös hangot. Ha én is ott vagyok,
akkor mindig kicsit jobban mennek a dolgok, de amint kilépek,
mindenki befékez…
– Akkor lehet, hogy kicsit gyakrabban kéne jelen lenned?
– Annyi dolgom van, hogy annak örülök, ha legalább az esti
mesét nem a tablet mondja a gyerekeknek. Én is úszom az
árral, nincs időm még mindenkinek a kezét is fogni. Eléggé
lelomboz ez a helyzet. Tudom, hogy mondtad, hogy kezelnem
kéne a helyzetet, de fogalmam sincs, hogy pontosan hogyan…
– Szerintem tegyünk gyorsan rendet a fejedben és kezdjük
az alapoktól…

EGY „ÁTLAGOS” VEZETŐNEK TÖBB TUCAT ELMÉLETET TANÍTOTTAK MEG KÜLÖNBÖZŐ
TRÉNINGEKEN. AMIKOR ÉLESSÉ VÁLIK A HELYZET, SAJNOS KIDERÜL, HOGY EZEK TÚLNYOMÓ
RÉSZE NEM VÁLT GYAKORLATTÁ, MONDVÁN: „AZ ÉLET NAGYON MÁS, MINT A TRÉNING”.

K

KÖZÖS NYELVET KIALAKÍTANI, ÖSSZETARTANI EGY
CSAPATOT AKÁRMI IS TÖRTÉNJÉK. Delegálni,

A VEZETŐ A DZSUNGELBEN egy izgalmas

visszajelezni, teljesítményt értékelni,

ahol nem csinálunk úgy, mintha a munkahelyen

odafigyelni a munkatársakra. SMART célok,
coacholás, szakmai támogatás, bevonás,
motiválás. Lehetőleg egyszerre. Mindezt akár
távmenedzsmenttel, folyamatosan változó
körülémények között. A vezetői lét egyik
sajátja, hogy kívülről jóval egyszerűbbnek
tűnik, mint amilyen. Ráadásul hiába a sok
vezetői tréning, – ahogy a résztvevők
mondani szokták – „a valóság nagyon más”.

környezetbe viszi el a résztvevők képzeletét,
lennénk, viszont
a történeten keresztül behozzuk a mindennapok
dinamikáját és folyamatosan változó kihívásokat
támasztó körülményeit. A dzsungelben a tét
erősen különbözik a megszokottól: túlélni és
esélyt teremteni arra, hogy visszajussunk a
civilizációba, akár áldozatok árán is. Csapatot
kell kovácsolni
a túlélőkből, közös célokat kell meghatározni,
meg kell szervezni a mindennapi feladatokat, és
túl kell élni a kríziseket. Szűkös erőforrás az idő,
a szakembergárda, hiányos az eszköztár. Egy
biztos:
a dzsungel azonnali visszajelzést ad, ha
hibázunk.
A csapat és a vezető összhangján múlik minden.

A VEZETŐ A DZSUNGELBEN PROGRAM
ABBAN SEGÍT, HOGY ÚGY SAJÁTÍTSUK
EL A VEZETŐI KÉSZSÉGEKET, HOGY
AZOK VALÓBAN ALKALMAZHATÓAK
LEGYENEK A MINDENNAPOKBAN.
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A RÉSZTVEVŐK azon kívül, hogy vezetői
eszközöket ismernek meg, a saját, valódi
attitűdjük és értékrendjük megismerésén is
dolgoznak. Nincs olyan „emberfeletti” vezetői
„húzás” amelyik magától működik. Segítünk
a résztvevőknek, hogy a (jobb) vezetővé
válásuk útján felfedezhessék saját
magukat és kiaknázatlan potenciáljukat.
Tudatos vezetőket képzünk, akik bármilyen
környezetben, akár a „dzsungelben” is
megállják
a helyüket:
a
 ki képes extrém körülmények között is
összetartani
a csapatát, akár távoli irányítással
a
 ki a feszített tempó és a magas tétű

EGY TÖRTÉNET KÜLÖNBÖZŐ FEJEZETEI

helyzetek ellenére is higgadtan és

A Vezető a Dzsungelben egy gamifikált attitűd- és

tudatosan vezeti csapatát

készségfejlesztő tréning, amelyben a résztvevők egy

a
 kihez szívesen fordulnak a munkatársai,

digitális interaktív regény történeti keretén keresztül

ha szükségük van valamire

oldanak meg kihívásokkal teli szituációkat először

a
 ki nem csak feketén-fehéren látja a

a virtuális térben. A digitálisan megszerzett tudást

munkát és

ültetjük át a mindennapok gyakorlatába Action Session

a munkatársait hanem alkalmazkodik

(tréning)

a
 kinek nem kell erőből kommunikálnia, de
ha a helyzet úgy kívánja, tud határozott

helyezünk a személyes és a remote working közötti
különbségekre, a jelenlegi kultúránk alapját jelentő

lenni
a
 kinek nem csak értékrendje van, de tudja
is azt képviselni

és Team Coaching alkalmak során. Kiemelt hangsúly

személyes vezetést kiindulási pontként használva.
Tréningünket úgy építettük fel, hogy egy koherens
történetvonalon haladjanak végig

a
 ki mindig megtalálja a legmegfelelőbb

a résztvevők, és e mentén találkozzanak

embert

az elsajátítandó eszköztárral. Mivel azonban nincsen két

a munkára, és az időt is jól osztja be

egyforma cég, ezért
a történetvonalat úgy dolgoztuk ki, hogy az alapokon
kívül több téma ki- és betehető legyen, ha arra van
szükség – anélkül, hogy a kötőelemként működő
történet a kárát látná. Fix tematikát ennek megfelelően
nem tartalmaz az ajánlat, hanem a választható
témaköröket sorolja fel.
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KÉSZSÉG TÉMÁK

A PROGRAM
TÉMÁI*

LIVE TRAINER

Helyzetfüggő vezetés
KPI-ok
Motiváltság és elkötelezettség
RACI-tábla

ATTITŰD TÉMÁK

Stresszkezelés
Teljesítménymenedzsment

LIVE TRAINER

Vezetői hitvallás

Teljesítmény-értékelés

Befolyásolási körök

Digitális táv-csapatirányítás

Vezetői szerepek

Feladat- és időmenedzsment

Kommunikációs normák

SMART célok

Stratégia-ház

Feladatátadás
Visszajelzés
DIGITAL

INTERAKTÍV REGÉNY

A PROGRAM
VÁRHATÓ
EREDMÉNYEI

FEJLESZTETT KOMPETENCIÁK, ÉRINTETT KPI-OK

*A program témái a felmerülő igények szerint állíthatóak össze.

Dolgozói elkötelezettség

Folyamat megközelítés

Fluktuáció csökkentése

Stratégiai gondolkozás

Csoporthatékonyság

Szituatív feladatátadás

www.actionlab.hu

BLENDED TRÉNING FOLYAMAT
DIGITAL

30

LIVE TRAINER

6-15
HÉT

BLENDED FEJLESZTÉS

PERC / FŐ

KICK OFF
Ismerd meg mi vár rád!

60

PERC / FŐ

AKTÍV REG
NI TER
É

DISCOVERY SESSION
Néz tükörbe, kapj profi
visszajelzést!

II.

ACTION SESSION
/ TEAM COACHING
NAP

KIS LÉTSZÁM
ESETÉN

NAP

TRÉNING

GYAKORLÁS / TESTRESZABÁS

TANULÁS / TUDÁSÁTADÁS

NY

Tapasztalj, oszd meg, fejlődj!

S
ETÉ

FEJEZET

BÁLTEREM
WORKSHOP

III.

NAP

NAP

NAGY LÉTSZÁM
ESETÉN

GYAKORLÓ ACTION SESSION

BÁLTEREM WORKSHOP

Próbáld ki, építsd be a
professzionális visszajelzést!

Éld át nagy csoportban,
fejlesszétek egymást!

UTÁNKÖVETÉS

TEAM COACHING

KÜL
D

MINI360
„Miben fejlődjek?” kérdezz meg öt fontos
embert!

45
PERC /

TUDÁSP
RÓB

10

PERC / FŐ

EK

7 FEJEZET
A

ELŐKÉSZÍTÉS

I.

*Az utánkövetés módja függ a választott tréning témájától
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DIGITÁLIS, ÉLŐ ÉLMÉNY

a felhasználók egy funkcióvesztés nélküli tréningen,

KLASSZIKUS,
SZEMÉLYES
CLASSROOM
ÉLMÉNY

vagy fejlesztési folyamaton vegyenek részt:

Hosszú éveken át

A távoli tréningtartáshoz egy olyan platformot
alakítottunk ki, mely lehetőséget nyújt arra, hogy

k
 özvetlen kommunikáció a trénerrel

éltünk át fejlesztéseket

p
 áros és kiscsoportos feladatok

élőben, közösségben,
osztályteremben. Persze

o
 nline, multimédiás, interaktív munkafüzet

ennek mindig meglesz

k
 özösen készített dokumentumok

a maga varázsa, még, ha

s zituációs gyakorlatok,

a szerepe – a technológia

„ felkészített idegenekkel” folytatott

előretörése miatt –

beszélgetések visszajelzéssel

érezhetően csökkeni is

h
 ome office kompatibilis

fog a jövőben.

AZ ACTIONLAB DIGITÁLIS
PLATFORMJÁN MINDEN CSATLAKOZÁSI
PONT, TUDÁSANYAG, SZEMLÉLTETŐ
VIDEÓ, ILLETVE AZ INTERAKTÍV
MUNKAFÜZET LEÍRÁSAI ÉS FELADATAI
IS ELÉRHETŐEK A RÉSZTVEVŐK
SZÁMÁRA.

blended

with
passion

www.actionlab.hu

KICK OFF
Szeretjük megnyitni a Google térképet, mielőtt elindulunk
a hegyekbe pihenni, hogy lássuk, milyen hosszú és jellegű
út vár ránk. Megismerkedés, elvárásmenedzsment,
meglepetések minimalizálása, energiamenedzsment.

DISCOVERY SESSION
Sok módszer létezik annak feltérképezésére, hogy mit kell

TUDÁSPRÓBA

fejleszteni. Ezen módszerek közül a Discovery Session adja

Felmérjük a résztvevők tudását, siker esetén indulhat

meg az egyik legpontosabban a fejlesztési irányokat.

élesben a gyakorlás.

A DS során a felmért kompetenciákat a valóságot szimuláló
helyzetekben két független értékelő vizsgálja. Több

KÜLDETÉSEK

szem pedig többet lát. Kiderül, hogyan lesz szubjektív

Adott időközönként (2-4 nap) küldünk egy-egy küldetést,

véleményekből egy közel objektív. Így válik lehetővé, hogy

melyekben végigvesszük a tréning témáit, így a résztvevők

minden résztvevő az előre meghatározott kompetenciák

újra átélik a történteket, ezúttal valós környezetben.

és ezek pontos, viselkedésben megnyilvánuló leírása

A küldetésekről a jelentéseket a Future Learning

alapján, személyre szabott visszajelzést kapjon. A célja

menedzsment rendszerbe várjuk a résztvevőktől.

nem a mérés, hanem egy „tükörbe nézés” a tréning előtt.
A konkrét cselekvésekhez, viselkedéshez kötött személyes

ACTION SESSION (1/4–1/2 NAP)

visszajelzés nagyobb elkötelezettséget, motivációt teremt

Gyakorlatba átültető és professzionális visszajelző alkalom

a változásra, fejlődésre.

azok számára, akik az e-learningben már megértették, és
elsajátították a fejlesztéshez szükséges fogalmakat és

MINI 360 FELMÉRÉS

koncepciókat, sőt azokat

A résztvevők megkérdeznek 6 embert, akinek a véleménye

a küldetéseket követve saját maguknak visszajelezve már

fontos a számukra. A kérdés egyszerű: mi az, amiben

ki is próbáltak. Minimális ismétlés, rengeteg gyakorlás

a kérdező leginkább fejlődhetne az adott fejlesztési

visszajelzéssel.

témában.

BÁLTEREM WORKSHOP (1/4–1/2 NAP)

E-LEARNING

30-3000 résztvevő számára, az e-learning tananyagot

1-3 heti rendszerességgel regény, vagy sorozat

követő, elmélyítő, sokrésztvevős workshopot tartunk.

formájában érkező XXI-ik századi kaland, amely

A program célja a személyes inspiráció,

információt ad át, inspirál, készségeket fejleszt, majd

a csoportélmény, illetve direkt visszajelzések gyűjtése

visszamér, miközben – a résztvevők szempontjából talán

a kollégáktól egymás számára a feladatok során.

a legfontosabb, hogy – „sorozatnézés élményt” okozva
szórakoztat.

TEAM COACHING (1/4–1/2 NAP)

7 fejezet, 7–21 hét időtartamú fejlesztési folyamat,

Konkrét eseteket dolgozunk fel a fejlesztési folyamat

a teljes tréningtematikát felölelve.

során megismert módszertan alapján.
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A KÉPZÉS TEMATIKÁJA
STRATÉGIA HÁZ

VEZETŐI SZEREPEK

Mission, Vision, Goals, Tasks, Values

Leader, Director, Organizer, Coach,
Facilitátor, Contributor, Innovator
szerepek megismerése.

FELADAT- ÉS IDŐMENEDZSMENT

A szerepek optimális működési

A feladatátadási mátrix, a Sürgős-Fontos mátrix

feltételeinek megértése.

és az Időtenger egy rendszerbe gyúrása.

KOMMUNIKÁCIÓS NORMÁK
Alapvető kommunikációs hibák megértése.

MOTIVÁLTSÁG ÉS ELKÖTELEZETTSÉG

Kommunikációs szabályok kialakítása,

Külső, belső motiváció és motiválási eszközök.

és azok használatának megértése.

Elkötelezettség és motitváció kapcsolata

SMART CÉLOK

BEFOLYÁSOLÁSI KÖRÖK

A SMART működés megértése.

Az energia- és időrabló tevékenységek

A „SMART-ság” mátrix bevezetése

minimalizálása

a munkatárs „jártassága” és a ”közös
nyelv” függvényében.

HELYZETFÜGGŐ VEZETÉS

VEZETŐI HITVALLÁS

Alkalmazkodás a munkatársakhoz

Vezetői hitvallás végigondolása,

Hersley-Blanchard modell alapján.

példák által inspirálva, csoportosan
feldolgozva.

FELADATÁTADÁS
Utasítás és delegálás közötti különbség

VISSZAJELZÉS

megértése.

A visszajelzés szempontjai, illetve alap

A jó utasítás és delegálás ismérvei.

módszertana (SBI+).

TELJESÍTMÉNYÉRTÉKELÉS

TELJESÍTMÉNYMENEDZSMENT
Hogyan kezeljük a munkatársaink

A rendszeres munkatársi beszélgetések

teljesítményét optimálisan

fejlesztő szempontú struktúrája gyakorlással
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ÁRAINK

PROGRAMELEMEK
E-LEARNING

65 000 HUF/fő

TRÉNING/
ACTION SESSION

ACTION SESSION /
TEAM COACHING

ACTION SESSION /
TEAM COACHING

(1/4 nap, max. 12 fő)

(1/2 nap, max. 12 fő)

179 000 HUF

325 000 HUF

(1 nap, max. 12 fő)

550 000 HUF/NAP

BÁLTEREM WORKSHOP

BÁLTEREM WORKSHOP

(1/2 nap)

(1 nap)

DISCOVERY
SESSION

488 000 HUF

750 000 HUF

65 000 HUF/fő

+ 2 000 HUF/fő

+ 4 000 HUF/fő

Kedvezmények
5 000 000 – 12 500 000 HUF
5%

12 500 000 – 20 000 000 HUF
10%

20 000 000 HUF felett
15%

TÁJÉKOZTATÓ CSOMAGAJÁNLATOK CSAPATOK SZÁMÁRA
8-12 fő
E-LEARNING

6-15 hetes fejlesztési folyamat

DISCOVERY
SESSION

ACTION
SESSION*

30-50 fő
E-LEARNING

6-15 hetes fejlesztési folyamat

DISCOVERY
SESSION

80% ACTION SESSION (3 nap)
20 % BÁLTEREM WORKSHOP

*Választható opciók: 12 × 1/4 nap / 6 × 1/2 nap / 3 nap

2–3,5 M HUF
100-150 fő
E-LEARNING

6-15 hetes fejlesztési folyamat

DISCOVERY
SESSION

80% ACTION SESSION (3 nap)
20 % BÁLTEREM WORKSHOP

10–15 M HUF

6–10 M HUF
500 fő
E-LEARNING

6-15 hetes fejlesztési folyamat

DISCOVERY
SESSION

50% ACTION SESSION (3 nap)
50% BÁLTEREM WORKSHOP

20–25 M HUF

AZ ÁRAK FORINTBAN ÉRTENDŐK, AZ ÁFÁT NEM TARTALMAZZÁK ÉS AZ AJÁNLAT KIKÜLDÉSÉTŐL SZÁMÍTOTT
30 NAPIG ÉRVÉNYESEK. A tréneri díjak tartalmazzák a tréner(ek) díját, a szükséges technikai eszközöket,
írásos vagy digitális segédanyagokat, illetve az utazási költségeket (Budapest +50 km-en belül).
Nem tartalmazzák a szállást, a terembérletet, az étkezést és az egyéb járulékos költségeket.

www.actionlab.hu

ACTIONLAB MIÉRTEK
Tünékeny dolog a szenvedély. Gyakran változik a tárgya,
az eredője.
Olyan szenvedélyeinkkel foglalkozunk, amelyek hosszú ideje
foglalkoztatnak, mozgatnak minket, amelyek állandóak.
Mivel az iskolában ezekre nem tanítottak meg minket, ezért
magunkon gyakorlunk, olykor komfortzónán

kívül

kísérletezünk, hogy jobbak legyünk.

Idegenekkel ismerkedünk, Szingapúrba

Pókerezünk, hogy jobb döntéseket hozzunk.

költözünk, hogy kiismerjük a vonzó működést,

Üzletelünk és tárgyalunk, hogy fejlődjünk a pókerben.

a karizmát, a bizalom kialakulásának

Figyelünk és elemzünk, megbeszélünk, utazunk, hogy

értsük

törvényszerűségeit.

az embereket, a környezetet.

Leszokunk a cigiről, hogy értsük: mitől

Az érzelmeket.

változnak az emberek, és miért nehéz
megváltozniuk.
Mi kell ahhoz, hogy fennmaradjon a
viselkedésváltozás.

Kutatjuk és gyakoroljuk, hogy
hogyan adhatnánk át. Kell valami
közeg, hogy másnak is megmutassuk, hogy
megtanítsuk. Mert

nem kell ezekre

születni. Meg is lehet tanulni.
A közeg az Actionlab. Magyarországon,
Szingapúrban, Kínában, Ausztriában és
Varsóban.
Egyelőre.
www.actionlab.hu
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