
 

 

 
 
 
 

10 éves nemzetközi hagyománnyal rendelkező képzés, már Magyarországon is! 
Nemzetközi jogosítvány, lehetőség nemzetközi szervezeti tagságra és regisztrációra az 

EAHAE hálózatba. 
www.horsedream.com  www.eahae.org   

 

2015. OKTÓBER 19-20. 
 

A TTT alapmodul elvégzése után a résztvevő EAHAE® tagként jogosult 
 

 

...a „The Art Of Leadership”  1 napos szeminárium megtartására és adaptálására  

…önmagát HorseDream® elvek alapján dolgozó ló-asszisztált trénerként vagy coachként 
hirdetni. 

…használni a HorseDream® tréningelveket munkája során és adaptálni azokat saját 
elképzeléseinek megfelelően. 

…letölteni a HorseDream® weboldalakon található dokumentumokat, szakmai anyagokat - 
így a jövőben cikkekkel, prezentációkkal és videókkal színesítheti ismereteit. 

… lehetősége van kérvényezni a következő titulust: "Qualified EAHAE Membership"  
(tagsági díj: 190.00 euro/ év), amely a következő jogosultságokat tartalmazza: 

 személyes profil az EAHAE weboldalán 
 belső EAHAE dokumentumok használata  
 EAHAE logó használata saját anyagokon 
 „Qualified Member of EAHAE” vagy Qualified Member of The Europian Assotiation 

for Horse Assisted Education” titulusok használata saját anyagokban 

 

 Horse Assited Personal and Professional Development

LOVASTRÉNER – KÉPZÉS A NEMZETKÖZI HORSEDREAM
®

 

KONCEPCIÓ ALAPJÁN  
 

HORSE DREAM® TRAIN THE TRAINER SZEMINÁRIUM 
 

http://www.horsedream.com/
http://www.eahae.org/


 

Kiképző tréner 
 

 
 

 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

 

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

A Train The Train képzés tartalma 

 

 Az EAHAE szemlélete és háttere 
 A szeminárium elvégzése után alkalmazható és adaptálható konkrét lovastréning 

gyakorlatok 5 földi munka kategóriában (megfigyelés, vezetés, picadero (távolság és 
közelség), célelérés, csapatmunka) 

 A lovastréning alapmodelljei (vezetői pozíciók, a csoport közege, szervezeti kultúra, 
személyes fejlődés) 

 A tréningló kiválasztása és képzése 
 Lovastréning szervezésének alapjai 
 Sajátélmény  
 Videó használat és video feedback technika a lovastréningen 
 Lovastréning gyakorlatok és elméletek EAHAE TTT kézikönyve magyar nyelven 
 Marketing és PR tapasztalatok  
 Biztonságtechnikai tudnivalók és megoldások 
 Ajánlott és hasznos olvasmányok és linkek gyűjteménye 

 

 

 munka- és szervezet szakpszichológus, 
 tréner, coach,  
 Qualified HorseDream partner - 

nemzetközi lovastréner, 
  lovas pszichoterapeuta 
 10 év lovastréning és –coaching 

tapasztalat a for- és nonprofit szektorban  S
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https://www.linkedin.com/profile/view?id=110149845&authType=NAME_SEARCH&authToken=yiwP&locale=en_US&srchid=2899251671437649827574&srchindex=1&srchtotal=160&trk=vsrp_people_res_name&trkInfo=VSRPsearchId:2899251671437649827574,VSRPtargetId:110149845,VSRPcmpt:primary,VSRPnm:true


 

 

Helyszín 
 
 
 

Porva-Szépalmapuszta,  

Hotel Szépalma és Ménesbirtok* 

 
 
 
 

 
A képzés díja 

 
1 495 EUR (cc. 450 000 HUF) + Áfa 
Standard nemzetközi EAHAE TTT képzési ár, mely tartalmazza: 

 a 2 napos program díját 
 a nemzetközi EAHAE liszensz díját 
 a szünetekben felszolgált frissítőket (kávé, tea, ásványvíz, aprósütemények és 

gyümölcs) 

Kedvezmények**: 

 SZMT tagság (-10%) 
 Diák (-10%) 
 Kedvezményes jelentkezési határidő (-10%) 

** A kedvezmények nem egybevonhatóak. 

* A képzés díja NEM tartalmazza a szállás és a főétkezések árát, melyeket a hotel kedvezményesen biztosít a képzés résztvevői számára. A 
szállás és étkezési igények jelzése és megrendelése a jelentkezési lapon történik, fizetés a helyszínen egyénileg, közvetlenül a szállodának. 

 

Jelentkezés 

 

A jelentkezési lap kitöltésével és elküldésével postai vagy elektronikus úton: 
Postacím: 1022 Budapest, Bimbó út 5. 

E-mail: bakanek.bianka@eqskill.hu 
A részvétel előzetes lovas tapasztalathoz kötött, melynek részleteit a jelentkezési lapban kérjük feltüntetni. 

Korábbi résztvevőinktől 

 „Résztvevője voltam az első magyarországi lovas trénerképzőnek - HorseDream TTT Seminar -az 

EQ-Skill kiváló trénereivel, és jó fej csoporttársakkal. Nem csak érdekes és hasznos volt, 

hanem gondolatébresztő, mélyen felkavaró is.”   
 „Köszönöm az EQ-Skill profi csapatának az élményt és a 

sok-sok felismerést és megerősítést!” 

 „Szuper képzés! Nagyon köszönöm! Hatalmas élmény, 

rengeteg tapasztalás!” 

 

Kedvezményes jelentkezési határidő 

2015. szeptember 15. 

Jelentkezési határidő 

2015. október 05. 

http://szepalma.hu/hu/
http://www.eqskill.hu/upload/userfiles/HDTTTIIjelentkezesilap2015(1).doc
mailto:bakanek.bianka@eqskill.hu

