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1. számú melléklet 
PROGRAMLEÍRÁS  

KÉPZÉSI PROGRAM 
 

KONTAKTÓRÁVAL EGYBEKÖTÖTT CSOPORTOS KÉPZÉS 
 

       E-001014/2015/D002 
 

- egyéb szakmai képzés - 

 

 

 

Képzés célja: 

A csapatépítő tréning célja, hogy a cég munkatársai jobb együttműködést és csapatmunkát tanuljanak, 

jobban megismerjék egymást és összecsiszolódjanak, ezáltal hatékonyabban működő csapattá váljanak. 

Kinek ajánljuk: 

Mindenkinek, mert az csapatépítő tréning segít, hogy a cégek és egyesületek, a programok és élmények 

hatására, jobban megismerjék egymás erősségeit és gyengeségeit, így jobb együttműködésre és 

csapatmunkára lesznek képesek a mindennapokban. A munkatársak és vezetők új környezetben és új 

szituációkban való megismerése, elősegíti, hogy mindenki megtalálhassa a helyét a csapaton belül, addig 

akár ismeretlen képességeket előjöjjenek amit később a magánéletben kamatoztathatnak, továbbá segít 

ráébreszteni a közösség erejére. 

Modulok: 

1. Csapatépítés 

 
Megszerezhető kompetenciák: 
A tréning során a résztvevők megismerik egymást, képesek lesznek a csapaton belül megtalálni a helyüket és 
informális szerepüket. A résztvevők a képzés során megtapasztalják, hogy az egyének maximális 
teljesítésének összegénél jóval több a csapat maximális teljesítménye. A képzés során megtanulnak 
csapattársaikkal közösen gondolkodni, kialakul köztük a csapatszellem, az egymással és egymásért való 
feladatmegoldás hajlandósága. 
 
Szükséges előképzettség a jelentkezéshez: Írás, olvasás alapfokon. 

Óraszám:  20 óra (elmélet 10 óra, gyakorlat 10 óra), 

Intenzitás: 2 nap, 10 óra/nap/ összesen  

 

 

http://www.innomotive.hu/
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1. számú melléklet 
Vizsga és tanúsítvány: 

Vizsga: A tananyagegységek végén tananyagegység modulzáró vizsga. A tananyagegység elvégzéséről szóló 
igazolás kiadásának feltételei a tananyagegység záróvizsga eredményes, azaz 50% felett teljesítése (vagy 
előzetesen megszerzett és elismert tudás megléte). A képzés ismeretanyagának elsajátítását követően a 
képzésben részt vevő személy a megszerzett ismeretekről, készségekről, képességekről a tananyagegység-
záró szóbeli vizsgán, irányított oktatói kérdésekkel ad számot, amelyek eredményessége esetén 
szakképesítést igazoló „Csapatépítő tréning” tanúsítványt kap. Maximális hiányzás: kontaktórák 20%-a.  

 
 
 

Jelentkezés módja: A www.innomotive.hu oldalon az on-line jelentkezési lap kitöltésével és beküldésével 
lehetséges! 
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