HORSEDREAM®

PARTNER LICENCE
WORKSHOP (HDPLW)
2020. OTÓBER 26-30.

A HDPLW hagyományosan a Train The Trainer szeminárium
elvégzéséhez kötött – most kivételesen az első két nap tartalmazza a
TTT tudásanyagát is – azaz a két képzési szint egybevonva kerül
megrendezésre

20 éves nemzetközi hagyománnyal rendelkező képzés, először
Magyarországon!
Nemzetközi jogosítvány, lehetőség nemzetközi szervezeti tagságra és
regisztrációra az EAHAE hálózatba, valamint az éves EAHAE
konferencián való részvételre.
HorseDream Partner márkanév használata és a „Licensed
HorseDream® Partner” megjelölés használata.
Licenc-szel rendelkező HorseDream partnerként az ország vagy a
város (pl HorseDream Hungary vagy HorseDream Budapest)
megnevezését tartalmazó HorseDream licenc megváltásának
lehetősége.

A HORSEDREAM® KÉPZÉSI-FEJLESZTÉSI KONCEPCIÓ
A HorseDream® képzési-fejlesztési koncepció három pilléren
nyugszik: Tisztelet, bizalom és szeretet – s mindez éppúgy érvényes a
lovak, mint az emberek esetében.
Alapértékeink mint személyiség- és viselkedésjegyek: észrevenni a
jót, pozitív elvárások és a közös nevező bátorítása.
Úgy gondoljuk, ha valaki vezetni akar, képesnek kell lennie arra, hogy
szolgáljon…
A HDPLW - éppúgy, mint a HorseDream koncepció szerint felépített
térningek - elejétől a végéig logikus szemináriumi struktúrában zajlik,
amely egyszerre nyújt elméleti támogatást és érzelmi biztonságot.
Ezen a struktúrán belül ugyanakkor annyira kreatívak és rugalmasak
vagyunk, amennyire csak szükséges. Így minden egyes vezetői
tréning, minden csapatépítés és minden workshop egyedivé válik,
amelynek meglakotásában alkotóként a lovak, a résztvevők és mi
magunk, térnerek is részt veszünk.

A KÉPZÉS TARTALMA

A képzés során elsajátítható, hogyan lehet és hogyan érdemes
levezetni a ló asszisztálta gyakorlatokat.
Megismerkedünk a HorseDream® visszajelzési koncepcióvalElsajátítható a munka a vezetői stílus értelmezési modellel
1. nap: A HorseDream Leadership Tréning koncepció
A vezetés művészete
2. nap: A HorseDream Együttműködésfejlesztés
Célok & Akadályok
3. nap: Egyéni Coaching lovakkal
Kommunikáció, Személyes irányok és konstellációk
4. nap: HorseDream Változásmenedzsment
A személyes és a szervezeti szintű változás
5. nap: Integral HorseMapping
Szervezetállítás és brain storming lovakkal

KINEK ÉRDEMES JELENTKEZNIE?

A képzésen való részvételhez megfelelő szintű lovas tapasztalat,
a tréneri munkára vonatkozó ismeretek és a célcsoport (nagyobb
szervezetek elsősorban vezetői szintje) ismerete szükséges.

MIÉRT ÉRDEMES BELEVÁGNI?
Elsajátítható a ló asszisztálta vezetői szemináriumok és a
csapatépítés nemzetközi koncepciója, amely azonnal
felhasználható a tréneri munkában.
Alapokat nem tanítunk - csak a szemináriumok lefolytatásának
közvetlen gyakorlati és elméleti eszközeit adjuk át.
Networking, együttműködés, tapasztalatmegosztás és támogatás
az EAHAE (European Association of Horse Assisted Education)
tagjaként - 300+ tréner több mint 40 országból, mind az 5
kontinensen...

KIKÉPZŐ TRÉNEREK

Gerhard Jes KREBS

A HorseDream alapítója és az EAHAE elnöke
1983 óta dolgozik tanácsadóként,
1998 óta tart ló asszisztálta tréningeket, coachingot és
szemináriumokat

SUHAI Gábor
munka- és szervezet szakpszichológus,
senior szervezetfejlesztési tanácsadó, coach,
Qualified HorseDream Partner,
lovas pszichoterapeuta,
2005 óta tart ló asszisztálta tréningeket, coachingot és
szemináriumokat

A KÉPZÉS NYELVE:
Angol, igény esetén magyar szinkrontolmácsolással

A KÉPZÉS IDŐPONTJA

2020. Október 26-30., valamennyi napon 9.00-18.00
között

JELENTKEZÉSI HATÁRIDŐ

2020. október 10.

A KÉPZÉS HELYSZÍNE
Geréby Kúria Hotel és Lovasudvar, Lajosmizse

KAPCSOLAT:
+36 30 211 7688
suhai.gabor@eqskill.hu

A KÉPZÉS ÁRA
5750 EUR + ÁFA
A részvételi díj tartalmazza:
• a Train The Trainer és a HorseDream Partner Licence
Workshop programok teljes szakmai díját,
• Mindkét program oktatási anyagait,
• a program során készült videófelvételeket,
• a szünetekben felszolgált frissítőket (kávé, tea, ásványvíz,
aprósütemények),
• balesetbiztosítást a program teljes időtartamára.
A részvételi díj a szállást és a főétkezések árát nem tartalmazza.
Ezek előzetesen egyénileg foglalandók és közvetlenül a
szállodánál fizetendők.

