
 

 

 

Dominik Godat:  

Megoldások nyomában.
 

A megoldásfókuszú brief megközelítés

figyelemre méltó alternatívává nőtte ki magát Magyarországon 

és a szervezetfejlesztésen, coachingon túl egyre több szakterületen 

kísérleteznek vele itthon is innovatív szakemberek. 

Ha rövidebb idő alatt könnyebben, jobb hangulatban kívánja elér

üzleti céljait – ha kilátástalannak tűnő helyzeteket kell csapatával 

nagy nyomás alatt megfordítaniuk 

és felelősebb emberekkel kíván együtt dolgozni 

beállítania a megoldásfókuszt. Ebben a könyvben eszközöket és 

példákat talál hozzá, máris kezdheti. 

“Ez a könyv egy útmutató, és arra invitálja önt, hogy megismerje a 

megoldásközpontú vezetés világát. A kompakt áttekintésen kívül 

gyakorlati beavatkozásokat és sikertörténeteket is kínál már jól 

bevált módszerekből, amelyek segítenek a hatékonyabb

vezetésben.” Dominik Godat 

“A helyzetek, melyekben a megoldásfókusz befolyásolhatja a 

vezetést, lehetnek nagyon hétköznapiak, de rendkívüli helyzetek is, 

mint egy egész országra szóló bizniszkatasztrófa. Steve de Shazerre

szólva: A “megoldások” sokkal jobban hasonlítanak egymásra, mint 

a “problémákra”. 

Dominik Godat könyvét az teszi számomra különlegessé 

remélem, a magyar célközönség számára kedvessé és hasznossá 

hogy pragmatikus, egyszerű nyelven útikönyvszerűen használható 

szöveget ad a kíváncsi vezető kezébe. 

úgyis ellesik a beosztottak, amit tényleg jól csinálnak.

Hankovszky Katalin a magyar kiadás utószavában.
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Dominik Godat könyvét az teszi számomra különlegessé - és 

remélem, a magyar célközönség számára kedvessé és hasznossá -, 

matikus, egyszerű nyelven útikönyvszerűen használható 

szöveget ad a kíváncsi vezető kezébe. A vezetőkébe, mert tőlük 
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Hankovszky Katalin a magyar kiadás utószavában.  
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