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 VEZETŐKÉPZŐ MASTER PROGRAM  
személyi program, 5*2 óra 440.000 Ft/fő 
Vezetői értékteszt (szoftver): értékrendszer, motivációs rendszer, kompetenciarendszer 
felmérés és közös értékelés 
Mentalizációs teszt („agyírás, elmeolvasás” képessége): diagnózis és közös értékelés 
Konfliktusterületek: felmérés és közös értékelés 
Vezetői döntési modellek és stratégiák  
Vezetői soft skillsek és sikeres heurisztikák  
 

 DESIGNGONDOLKODÁS GYAKORLATA: VEZETŐI TERVEZŐ 
GONDOLKODÁS 

személyi program, 5*2 óra 490.000 Ft/fő 
Designgondolkodás elméleti háttere, algoritmusok, modellek, megfontolások és stratégiák 
Designgondolkodás vezetői területei 
Designgondolkodás a gyakorlatban (munkafüzet) 
Designgondolkodással megoldható konkrét vezetői problémák áttekintése  
Vezetői designheurisztikák 
 

 VEZETŐ MINT COACH 
személyi program, 5*2 óra 450.000 Ft/fő 
csoportos program, 4-8 óra, 150.000 Ft/óra 
Coaching célja, alkalmazási területei, elvárható eredmény és gyakorlati haszon 
Vezetői coaching-technikák, eszközök, modellek, gyakorlati fogások 
Verbális és non verbális kommunikáció hatása a vezetői karizmára 
Csoportmotiváció és –befolyásolás 
Helyzetgyakorlatok 
 

 CSOPORTBÓL CSAPAT, EGYÉNI MUNKAVÁLLALÓKBÓL 
KÖZÖSSÉG  

Tervvisszafejtésre (revise engineering) épülő csapatépítő tréning 
csoportos program, 4-8 óra, 150.000 Ft/óra 
Célunk a közös csoporttudat és identitás kialakítása, csoportkohézió, bizalomépítés, 
elköteleződés megerősítése 
Speciális, cselekvésre ösztönző verbális technikák (beszédaktusok) 
Non verbális kommunikáció, testbeszéd, térfoglalás- következmények, elvárható 
eredmények 
Csoport közös története, csapatmitológiák, hasznos narratívák  
Helyzetgyakorlatok 
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 IDŐGAZDÁLKODÁSI TRÉNING 
személyi program, 3*2 óra 340.000 Ft/fő 
csoportos program, 4-6 óra, 140.000 Ft/óra  

Korábban használt időgazdálkodási módszerek és eszközök korlátai és hibái 
Statikus és dinamikus idő fogalma, haszna 
Statikus és a dinamikus idő gyakorlatban használható modellje és módszere 
Konkrét példafeladatok és közös megoldás 

 
 

 TESTBESZÉD ÉS TÉRGAZDÁLKODÁSI TRÉNING 
Egyéni program: 4 óra, 250.000 Ft 
Csoportos program: 4-6 óra, 160.000 Ft/óra 
Testtudatosság, professzionális testbeszéd 
Szomaesztétika 1. (testbeszéd hatása a beszélőre, gondolati és érzelmi evolúció) 
Szomaesztétika 2. (testbeszéd hatása a hallgatóságra és jelenlevőkre, motivációs és 
befolyásolás non verbális eszköze és módja) 
Testhelyzetek, térbeli helyfoglalás, gesztusok és nem nyelvi kifejeződések -
Helyzetgyakorlatok 

 

 KONFLIKTUSKEZELÉSI TRÉNING 
Egyéni program: 4 óra, 250.000 Ft 
Csoportos program: 4-6 óra, 140.000 Ft/óra 
Gondolati és érzelmi evolúció: beavatkozási területek és konkrét gyakorlatok 
konfliktushelyzetekre 
Konfliktuskezelési modellek a gyakorlatban, új konfliktuskezelési technikák  
Non verbális kommunikáció hatása konfliktusszituációkban 
Helyzetgyakorlatok 

 

 ÉPÍTŐ ROMBOLÁS (CREATIVE DESTRUCTION) - FEJLESZTŐ 
TRÉNING 

Egyéni program: 2*4 óra, 450.000 Ft 
Csoportos program: 4-6 óra, 160.000 Ft/óra 
Kreatív destrukció (építő rombolás) elméleti háttere, jelentősége, gyakorlati haszna 
Verbális és non verbális kreatív rombolás 
Gyakorlatban használt kreatív destrukciós modellek, stratégiák és technikák 
Helyzetgyakorlatok (mintahelyzetek) 
Konkrét helyzetek és konkrét válaszok 
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 REZILIENCIA-NÖVELŐ TRÉNING 
Egyéni program: 2*3 óra, 410.000 Ft 
Csoportos program: 4-6 óra, 160.000 Ft/óra 
Reziliencia, azaz a rugalmas ellenállás fejlesztése konfliktushelyzetekben, stressztűrés 
fejlesztéséhez, változáskezeléshez, out burning állapotokban és megelőzésükhöz, generációs 
konfliktusokhoz, kulturális különbségek kezeléséhez 
Reziliencia eszközök, modellek, stratégiák a gyakorlatban 
Helyzetgyakorlatok 

 

 CSELEKVÉSKÖZPONTÚ KOMMUNIKÁCIÓS TRÉNING 
„Agyírás, elmeolvasás”, hatásgyakorlás és befolyásolás,  
cselekvésre ösztönző kommunikáció 
Egyéni program: 2*3 óra, 410.000 Ft 
Csoportos program: 4-6 óra, 160.000 Ft/óra 
Beszédaktusok fogalma, gyakorlati jelentősége 
Speciális beszédaktusok 
Cselekvésre ösztönző beszédaktusok képzésének logikája, módszere és gyakorlata 
Cselekvésközpontú kommunikációs helyzetgyakorlatok 

 

 ABDUKCIÓS TRÉNING 
Hatékony problémamegoldást fejlesztő tréning, az abdukciós 
technika elsajátítása 
Egyéni program: 2*3 óra, 410.000 Ft 
Csoportos program: 4-6 óra, 160.000 Ft/óra 
Abdukció, azaz a legjobb magyarázatra való törekvés (vonzó, mozgósító helyzetértékelés, -
magyarázatok és –olvasatok) elméleti háttere és gyakorlati haszna 
Abdukciós technikák a gyakorlatban 
Abdukciós helyzetgyakorlatok 

 

 DESIGNGONDOLKODÁS gyakorlata: csoportos tervezői 
gondolkodás 

csoportos program, 6-8 óra, 180.000 Ft/óra 
Designgondolkodás elméleti háttere, algoritmusok, modellek, megfontolások és stratégiák 
Designgondolkodás vezetői területei 
Designgondolkodás a gyakorlatban (munkafüzet) 
Designgondolkodással megoldható konkrét vezetői csoportproblémák áttekintése  
Csoporton belüli designheurisztikák 
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Dr. Kollár Iskola bemutatkozás: http://www.drkollarcoaching.hu/prospektus.pdf 
 
Dr. Kollár Iskola képzései: http://www.drkollarcoaching.hu/kepzeseink.html 
 
PhD Dr. Kollár József a Wikipédián: 
http://hu.wikipedia.org/wiki/Kollár_József_filozófus 
és az ArtPortálon: http://artportal.hu/lexikon/muveszettorteneszek/kollar-jozsef 

 
Kollár-Déri: Vízen járni – A válságkezelés filozófiája, Mentofaktúra Kiadó, Budapest 
http://www.libri.hu/konyv/vizen-jarni.html 
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