
A ZIEGLER CONSULTING Részletes kínálati blokkok és modulok
Tájékoztató

I. 
A BLOKK TÉMAKÖRÉNEK 

NEVE
TITLE OF TOPIC ABBR.

ISMERETEK, FOGALMAK, 
DEFINÍCIÓK - KÉPZÉS

"REND ÉS RENDSZER™" "ORDER AND SYSTEM™" OnS

A MODULOK NEVEI SZINT IDİTARTAM TÍPUS

Rendszerelmélet
alapfok 4 - 16 óra* interaktív elıadás

középfok 20 - 40 óra* interaktív elıadás
felsıfok 60 -...óra* interaktív elıadás

expert
 + 8 óra témánként, 

alkalmanként
elıadás + konzultáció

Irányításelmélet
alapfok 4 - 16 óra* interaktív elıadás

középfok 20 - 40 óra* interaktív elıadás
felsıfok 60 -...óra* interaktív elıadás

expert
 + 8 óra témánként, 

alkalmanként
elıadás + konzultáció

Információelmélet
alapfok 4 - 16 óra* interaktív elıadás

középfok 20 - 40 óra* interaktív elıadás
felsıfok 60 -...óra* interaktív elıadás

expert
 + 8 óra témánként, 

alkalmanként
elıadás + konzultáció

* A résztvevık elıképzettségétıl függıen

II. A TÉMAKÖR NEVE TITLE OF TOPIC ABBR.

MODELL - KÉPZÉS
"RENDSZER A 

NAGYRENDSZEREKBEN™"
"SYSTEM IN GROSS-

SYSTEMS™"
SGS

A MODULOK NEVEI SZINT IDİTARTAM TÍPUS

SGS modell                                  
(Cél - tevékenység - 

rendszer - hatás)
alapfok 4 óra gyakorlat
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III. A TÉMAKÖR NEVE TITLE OF TOPIC ABBR.

MÓDSZER - KÉPZÉS
"NÉGYZETEK ÉS 

KERETEK™"
"SQUARES AND FRAMES™" SnF

A MODULOK NEVEI SZINT IDİTARTAM TÍPUS

SnF képzés és gyakorlat 
(hasznosság - id ı - forrás és 

eszköz - prioritások)
alapfok 8 óra gyakorlat

középfok 20 óra gyakorlat
felsıfok 40óra gyakorlat

IV. A TÉMAKÖR NEVE TITLE OF TOPIC ABBR.

ÖNÁLLÓ ALKALMAZÁSOK - 
KÉPZÉS ÉS KONZULTÁCIÓ

ÖNÁLLÓ ALKALMAZÁSOK
INDEPENDENT 
APPLIKACIONS

IAP

A MODULOK NEVEI SZINT IDİTARTAM TÍPUS

Helyzet térkép
minimum alapfokú 

OnS/SGS/SnF
 + 8 óra konzultáció és gyakorlat

Proaktív hatástanulmány és 
stressztesztelés

minimum alapfokú 
OnS/SGS/SnF

 + 8 óra konzultáció és gyakorlat

Váratlan események 
kezelése

minimum alapfokú 
OnS/SGS/SnF

 + 8 óra konzultáció és gyakorlat

Mediátori támogatás
minimum alapfokú 

OnS/SGS/SnF
 + 8 óra konzultáció és gyakorlat

Kintlév ıség kezelés
minimum alapfokú 

OnS/SGS/SnF
 + 8 óra konzultáció és gyakorlat

Magasabb  szint ő 
alkalmazások 

minimum alapfokú 
OnS/SGS/SnF

 + 8 óra konzultáció és gyakorlat

Self coaching
minimum alapfokú 

OnS/SGS/SnF
 + 8 óra konzultáció és gyakorlat

"MERRE LÉPJEK?"  
VÁLTOZÁS MENEDZSMENT 

ELİKÉSZÍTÉS

Üzleti váltás elıtti felkészülés, 
alternatívák feltárása, 

elemzése, várható költségek, 
tennivalók - checklist, 

menetrend a Business Change 
Program (BChP) elkészítése, 

vagy aktualizálása  elıtt

8 óra és egyedi további igény 
szerint

felkészítı tréning CPO+ 
konzultációval támogatott,  
vagy önálló BChP készítés 

elıtt
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V. A TÉMAKÖR NEVE TITLE OF TOPIC ABBR.

RENDSZERCOACHING 
ALKALMAZÁSOK COACH 

TÁMOGATÁSSAL - 
TANÁCSADÁS ÉS KONZULTÁCIÓ

RENDSZERCOACHING™ SYSTEMCOACHING™ SC

A MODULOK NEVEI SZINT IDİTARTAM TÍPUS

Executive coaching
meglévı minimum alapfokú 

OnS/SGS/SnF
 + 8 óra és egyedi további igény 

szerint
személyes konzultáció

Life coaching
 meglévı kp fokú 
OnS/SGS/SnF

 + 3 óra/fı és egyedi további 
igény szerint

személyes konzultáció

Business coaching
 meglévı kp fokú 
OnS/SGS/SnF

 + 3 óra/fı és egyedi további 
igény szerint

személyes konzultáció

Team coaching
 meglévı kp fokú 
OnS/SGS/SnF

 + 3 óra/fı és egyedi további 
igény szerint

személyes konzultáció

Rapid coaching
meglévı minimum alapfokú 

OnS/SGS/SnF
 + 3 óra/fı és egyedi további 

igény szerint
személyes konzultáció

VI. A TÉMAKÖR NEVE TITLE OF TOPIC ABBR.

CÉGES PROGRAMOK - 
KÉPZÉS

CÉGES PROGRAM OPCIÓK COMPANY PROGRAM OPTIONS CPO

 
A MODULOK NEVEI SZINT IDİTARTAM TÍPUS

 

"A REND VILÁGA" OnS rapid alapok 2 x 8 óra
elıadás + gyakorlat + 

konzultációk, vezetıi tréning
"REND ÉS RENDSZER A 

MINDENNAPOKBAN"
SGS+SnF+IAP rapid alapok 2 x 8 óra

konzultáció és gyakorlat - 
vezetıi tréning

"UGRÁS A JÖV İBE" 
ÉRTÉKESÍTÉS 

RENDSZERALAPOKON

OnS alapfok + speciális 
értékesítési rendszerismeretek

2 x 8 óra
elıadás + gyakorlat + 

konzultáció - speciális tréning

CSAPAT                      
MOTIVÁCIÓ ÉS HATÉKONYSÁG

OnS alapok + SGS/SnF + 
speciális kommunikációs és 
kooperációs rendszeralapok

3 x 8 óra
elıadás + gyakorlat + 

konzultáció - speciális tréning 
teamek számára

MUNKATÁRS KIVÁLASZTÁS, 
FEJLESZTÉS, BEILLESZKEDÉS, 

HATÉKONYSÁG NÖVELÉS

OnS alapok + SGS/SnF + IAP 
5 modul + speciális személyes 

rendszeralapok
4 x 8 óra

felmérés / elıadás + gyakorlat 
+ konzultáció - speciális 

tréning munkatársak számára
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VII. A TÉMAKÖR NEVE TITLE OF TOPIC ABBR.

EMELT SZÍNTŐ TANÁCSADÁS 
ÉS KONZULTÁCIÓ

EGYEDI CÉGES PROGRAM 
OPCIÓK

SPECIAL COMPANY PROGRAM 
OPTIONS

CPO+

A MODULOK NEVEI SZINT IDİTARTAM TÍPUS
                         

"A REND VILÁGA +"
OnS vezetıi tréning és 

kapcsolódó konkrét 
rendszerigény áttekintés

3 x 8 óra és egyedi további 
igény szerint

elıadás + gyakorlat + 
konzultációk + a konkrét 

feladat(ok) közös 
rendszerezése és megoldási 

tervkészítés

"REND ÉS RENDSZER A 
MINDENNAPOKBAN +"

SGS+SnF+IAP vezetıi tréning 
és kapcsolódó konkrét 

rendszerigény áttekintés

3 x 8 óra és egyedi további 
igény szerint

elıadás + gyakorlat + 
konzultációk + a konkrét 

feladat(ok) közös 
rendszerezése és megoldási 

tervkészítés

"MERRE LÉPJEK?"  
VÁLTOZÁS MENEDZSMENT 

ELİKÉSZÍTÉS

üzleti váltás elıtti felkészülés, 
alternatívák feltárása, 

elemzése, várható költségek, 
tennivalók - checklist, 

menetrend a Business Change 
Program (BChP) elkészítése, 

vagy aktualizálása  elıtt

2 x 8 óra és egyedi további 
igény szerint

közös konzultáció, személyes 
és céges döntés elıkészítése

"MERRE LÉPJEK? +" 
VÁLTOZÁS MENEDZSMENT 

TERVEZÉS

a BChP (üzleti váltás, ill. 
változás program) elkészítése, 

aktualizálása
egyedi igény szerint

közös konzultáció, 
tanácsadás, céges részvétel, 
külsı szakértık bevonása - 

projektmenedzsment

"MERRE LÉPJEK? ++"  
VÁLTOZÁS MENEDZSMENT 

MEGVALÓSÍTÁS

az elfogadott BChP 
lebonyolítása

egyedi igény szerint

tanácsadás, belsı és külsı 
szakértık koordinálása, 

projekt- és 
programmenedzsment

" MEGOLDÁSOK, HA MÁR 
BAJ VAN"                      

VÁLSÁG KEZELÉS, VÁLSÁG 
MENEDZSMENT 

RENDSZERALAPOKON

rendszerismeretek - rapid  
vezetıi tréning + konkrét 

komplex problémafeltárás, 
megoldási alternatívák 

áttekintése - BChP 
elıkészítése

egyedi igény szerint
tanácsadás, közös 

konzultáció, személyes és 
céges döntés elıkészítése
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VIII. A TÉMAKÖR NEVE TITLE OF TOPIC ABBR.

KUTATÁS-FEJLESZTÉS, 
INNOVÁCIÓ

K+F,  INNOVÁCIÓ RnD,  INNOVATION RDI

A MODULOK NEVEI SZINT IDİTARTAM TÍPUS
                         

KOMPLEX JÖVİ

OnS legalább középfok + 
SGS+SnF+IAP vezetıi tréning, 
továbbá a konkrét vállalkozás 
jövıképének rendszeralapú, 

komplex áttekintése, 
innovációs és kitörési 
lehetıségek feltárása

7 x 8 óra és egyedi további 
igény szerint

elıadás + gyakorlat + 
konzultációk: a konkrét 

vállakozás elıtt álló 
lehetıségek közös 

rendszerezése és megoldási 
tervkészítés

KOMPLEX JÖVİ+

OnS legalább középfok + 
SGS+SnF+IAP vezetıi tréning, 
továbbá a konkrét vállalkozás 
jövıképének rendszeralapú, 

komplex áttekintésére 
alapozott K+F és innovációs 

program megtervezése

egyedi igény szerint
képzés + tanácsadás + projekt- 

és programmenedzsment

IX. A TÉMAKÖR NEVE TITLE OF TOPIC ABBR.

RENDSZERCOACH  KÉPZÉS RENDSZERCOACH KÉPZÉS SYSTEMCOACH EDUCATION SCE

A MODULOK NEVEI SZINT IDİTARTAM TÍPUS

Rendszercoach képzés felsıfok 252 óra
elıadás + gyakorlat + 

konzultációk

Expert coach képzés felsıfok
 + 8 óra témánként, 

alkalmanként
konzultáció és gyakorlat

A képzések egy része nyilvános, publikus tanfolyamként, ill. egyetemi oktatásként is elérhetı
Publikus elıadás modulok: min. 5 fı - felsı létszámkorlát a befogadó terem figyelembevételével
Publikus gyakorlati modulok: min. 5 fı, max 20 fı
Konzultációk: min. 1 fı, max. 20 fı
Konzultációt bármely modulhoz igény szerinti számban lehet külön igényelni
A Céges elıadások és tréningek létszámkorlát nélküliek.
A modulokból a képzési lépések egymásra épülési korlátait figyelembevéve 
 szabadon lehet továbi kisebb, vagy  nagyobb képzési, tréning, illetve konzultációs, tanácsadási programokat összeállítani. 

™Trademark of Ziegler Consulting
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