
HORSEDREAM® TRAIN THE TRAINER

SZEMINÁRIUM

2021. JÚLIUS 20-21.

24 éves nemzetközi hagyománnyal rendelkező képzés, már 

Magyarországon is!

Nemzetközi jogosítvány, lehetőség nemzetközi szervezeti tagságra és 

regisztrációra az EAHAE hálózatba, valamint az éves EAHAE 

konferencián való részvételre.

A KÉPZÉS TARTALMA

• Az EAHAE szemlélete és háttere

• A lovastréning alapmodelljei – etikai és műfaji határok 

• Sajátélmény 5 földi munka kategóriában: megfigyelés, vezetés, 

picadero (távolság és közelség), célelérés, csapatmunka

• A szeminárium elvégzése után alkalmazható és adaptálható 

konkrét lovastréning gyakorlatok 

• A tréningló kiválasztása és képzése

• Lovastréning szervezésének gyakorlati és technikai alapjai

• Biztonságtechnikai tudnivalók és megoldások 

• Videó használat és video feedback technika 

• Marketing és PR tapasztalatok 

• Ajánlott és hasznos olvasmányok és linkek gyűjteménye

A képzést elvégzők kézhez kapják a két napos szeminárium teljes 

anyagát, valamint az egynapos „A vezetés művészete” című tréning 

tréneri kézikönyvét magyar nyelven. 

A képzés elvégzésével a résztvevők lehetőséget kapnak az EAHAE 

tagságra, amellyel további segédanyagokhoz férhetnek hozzá. 

A KÉPZÉS IDŐPONTJA

2021. július 20-21.

JELENTKEZÉSI HATÁRIDŐ

2021. július 20.

A KÉPZÉS HELYSZÍNE

EQ-Skill LovasZóna, Őriszentpéter

KAPCSOLAT:

+36 30 211 7688

suhai.gabor@eqskill.hu

mailto:suhai.gabor@eqskill.hu


KIKÉPZŐ TRÉNER

SUHAI Gábor

munka- és szervezet szakpszichológus,

senior szervezetfejlesztési tanácsadó, coach, 

Qualified HorseDream Partner,

lovas pszichoterapeuta,

16 év lovastréning és -coaching tapasztalat

A KÉPZÉSRŐL MONDTÁK

„Résztvevője voltam az első magyarországi lovas 

trénerképzőnek - HorseDream TTT Seminar - az EQ-Skill

kiváló trénereivel, és jófej csoporttársakkal. Nem csak 

érdekes és hasznos volt, hanem gondolatébresztő, 

mélyen megérintő is.”

„Köszönöm az EQ-Skill profi csapatának az élményt, a 

sok-sok felismerést és megerősítést!”

„Szuper képzés! Nagyon köszönöm! Hatalmas élmény, 

rengeteg tapasztalás!”

„A leghasznosabb, legélvezetesebb, és megítélésem 

szerint a számomra legfontosabb képzési program volt az 

elmúlt 10 évben. Köszönöm!”

„Azonnal használható tudást ad, tanulásra ösztönöz”

„Saját bőrön történő tapasztalást adott azáltal, hogy a 

trénerek mélyebbre lementek, mint a készségfejlesztés, 

ezzel is szemléltetve a ló asszisztálta tréning 

hatékonyságát, eredményességet...”

„A TTT párhuzamos jelenlétet biztosított nekünk, a tanulni 

vágyóknak tréningrésztvevőként és a trénertanoncként, 

nagyszerűen megtartva a kettő közötti egyensúlyt.”



A KÉPZÉS ÁRA

1645 EUR + ÁFA

A részvételi díj tartalmazza:

• a TTT teljes szakmai díját,

• a TTT program oktatási anyagait,

• Az egynapos „A vezetés művészete” című tréning tréneri 

kézikönyvét magyar nyelven

• 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. 

A szállás egyénileg foglalandó.

A képzésen való részvételhez védettségi iagzolvány vagy 72 

óránál nem régebbi negatív PCR vagy COVID-19  antigén 

gyorsteszt kötelező!  


