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ZIEGLER CONSULTING® 

 
 

Gyorsan? Jót? 
Valóban használható megoldást ebben a válságos vilá gban? 

Igen!  
 
 

 „Rendteremtés a mindennapokban” 
Továbbképzés – El ıadássorozat ismertet ı és kínálati lista  

 
 

1. ISMERTETİ 
 

Cégeink m őködı, komplex rendszerek.  
Így ezekre a mőködı, komplex rendszerekre vonatkozó játékszabályok, vagyis a fizikai, kibernetikai 
rendszertudományos törvények ugyanúgy érvényesek, mint bármely más fizikai, természettudományi, 
társadalmi, gazdasági rendszerre. A mőködı komplex rendszerek a rendszertudomány törvényei alól nem 
vonhatják ki magukat, akár ismerjük ezeket a törvényeket, akár nem. 
 

Aki ismeri ezeket a játékszabályokat,  
az eredményesen fel tudja használni ezt a tudást a saját rendszerének, cégének, vállakozásának  
céltudatos irányítása során.  

Aki nem ismeri,  
azt a környezeti körülmények változásai meglepetésszerően érik, az sodródik az eseményekkel, az 
ismételten jelentkezı problémák sorozataként éli meg a cég mőködtetését. 
 

A válság pedig méginkább meger ısítette a cégvezet ıket abban,  
hogy átfogó, valódi rendszerismeretek, rendszertudományos háttér nélkül már nem lehet igazi áttörı 
eredményeket elérni, sıt, még a stagnálás és a fennmaradás ténye is erısen kétségessé válhat. A 
rendszerismeretek színtjének emelése, az e téren szükséges vezetıképzés azonban félkarú óriás maradna, 
ha nem adnánk gyakorlatban használható, új és gyors módszereket, megoldásokat is az Önök kezébe. 
 

A vezetési „szakma” óriási lehet ısége és felel ıssége , 
hogy ezt a történelmi pillanatot ki tudja-e használni, és hogyan használja ki! Hogy tud-e az új,  közös 
nyelven megszólalni, hogy tud-e élére állni az új megoldásoknak, hogy  így a szakma és az általa kezelt 
tudásvagyon valódi helyére kerül-e a cégek mőködésében, hogy a szakma képviselıit a valódi értékükön 
becsülik-e meg a jövıben a cégek életében. 
 

Ziegler Éva el ıadás sorozata  
ebben kívánja Önöket, a szakma képviselıit támogatni és megerısíteni. Az elıadó rendszerkutató mérnök, 
egyetemi oktató, banktanácsadó, aktív üzleti tanácsadó és rendszercoach. Ziegler Éva egyszerő, 
mindennapi módon, mégis olyan színtő  tudományos ismeretekkel, és olyan gyakorlatban közvetlenül  
használható modellel,  módszerrel  bıvíti az Önök eszköztárát, amelyekkel meglévı tudásukat és értéküket 
is jobban tudják adott cégeik mőködésében láthatóvá tenni, hasznosítani,  és azokkal a személyes 
elismerést magas színten kivívni. 
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2. „Rendteremtés a mindennapokban” 
Elıadássorozat 

Kínálati lista 
 

Az elıadások és a gyakorlatok 2x45 percesek. Az  elsı hat elıadás egyedileg,  önállóan is 
meghallgatható és hasznosítható, de egymás után meghallgatva ıket kerek egészet alkotnak, 
ezáltal  még több keresztkapcsolatra és gyakorlati alkalmazási ismeretre lehet szert tenni. Az V. 
és a VI. elıadáshoz igen hasznosan kapcsolható egy-egy gyakorlat,  közös munkával folytatott 
bemutató és konzultáció formában.  A VII., és VIII. elıadás  erısebben épít az addig 
elhangzottakra, érdemes azok után felvenni ıket. 
 
I. elıadás „Rendszer 

alapismeretek” 
Rendszertudományos alapismeretek, fogalmak, 
szavakkal bemutatott törvények, amelyek a mai 
cégvezetésben már elkerülhetetlenül szükségesek. 

II. elıadás „Irányítási 
alapismeretek” 

Az irányítás tényleges fogalma, szerepe, valódi helye a 
rendszerek mőködésében - szemben azzal, amit hiszünk, 
tanultunk róla. 

III. elıadás „Információs 
alapismertek” 

Az információ fogalma, lényege, valódi szerepe a 
kommunikáció, irányítás, hatásgyakorlás körében – a 
rendszerek mőködésében. 

IV. elıadás „Rendszer a 
Nagyrendszerekben” 

Ember, cég és a környezeti nagy rendszerek valódi 
együttmőködésének alapjai, és egy erre épülı, gyakorlati 
életben sokoldalúan használható, egyszerő modell (SGS 
modell) bemutatása egy gyakorlati példán keresztül 

V.elıadás „Négyzetek és 
keretek” 

Egy egyszerő, akár kockás papíron is mőködı,  gyakorlati 
módszer (SnF módszer) bemutatása a mindennapi 
rendszerek és környezet átfogó, teljeskörő 
kezelhetıségére. 

GYAKORLAT A  IV, és 
az V. elıadás 
anyagához 

 Egy mindenkit érintı gyakorlati példa közös feldolgozása 
-  magánélet, család, munka, hobby összehangolása az 
SGS modell szerint, az SnF módszer segítségével. 

VI. elıadás „Rendszercoaching™ 
alapismeretek” 

Mindennapi céges és magánélet összhangját segítı, 
rendszerismeretekre épített, nem hagyományos coaching 
megoldás bemutatása 

GYAKORLAT A VI. 
elıadás anyagához 

 Egy minta szereplı Rendszercoaching™ módszerrel való 
coaching folyamatának bemutatása. 

VII. elıadás „Változtatás, vagy 
váltás, változás, 
válság?” 

Merre lépjek? Hogyan kezeljem? Hogyan üljünk  egy  
megvadult lovon? Hogyan készüljünk fel, mikor, mire? Az 
elsı hat elıadásban bemutatottakra alapozva egy 
gyakorlati check-list készítésének alapjai. 

VIII. elıadás „Komplex jövı” Az elsı hét elıadásban megmutatott lehetıségekkel, a  
rendszerismeretekkel felvértezve hogyan tervezhetjük 
komplex módon céges és magánéletünket a legjobb 
eredmény elérésével? 

 

Jelentkezés:  contact@zieglercons.com  

Hozzájárulásukat, ha a képzés végén a résztvevık pozitív véleménye esetén referencialistánkban 
hivatkozhatunk Önökre, elıre is megköszönjük! További  megtisztelı megrendeléseiket VIP ügyfélként 

kiemelten kezeljük! 
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