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Feljegyzés

A VDSZ Elnökség tagjai részére megtartott csapatépítő tréningről

Résztvevők: a Magyar Vegyipari, Energiaipari és Rokon Szakmákban Dolgozók
Szakszervezeti Szövetsége Elnökségének tagjai, a mellékelt jelenléti ív szerint.

Bonyolították: Az Outcome Magyarország Zrt. munkatársai

Helyszíne: Bakonybél, Bakony Hotel

Időpontja: 200…….

1. nap: 09.30 órakor érkezés, a szobák elfoglalása.

10.00 órától a program ismertetése, bemutatkozás szemléltető eszközök
használatával, a tréning céljának ismertetése, tantermi és terepi gyakorlatok.

13.00 órától ebéd.

14.00 órától csoportos feladatok megoldása, terepi és tantermi feladatok . Egymás
jellemzése, bemutatása a csoport tagjai számára, kommunikációs feladatok terepen
és teremben. A vezető kiválasztása, szerepe, a csoport irányítása, egyéni és
csoportos feladatmegoldások, metakommunikációs feladatok.

17.00 órától csoportos feladatmegoldás terepen erőben, dombos területen, a
tájékozódó, kommunikációs és irányítói, vezetői készségek és képességek felszínre
hozása, helyzet és helyszín felismerési készségek.

19.00 órától vacsora, azt követően tantermi gyakorlatok kommunikációs készség,
fegyelmezettségi gyakorlatok, időkorlátok alkalmazása.

2. nap: 09.00 órától tantermi és terepi közös problémamegoldó, helyzet és lehetőség
felismerési gyakorlatok. A csapatmunka, az irányító, vezető és bonyolító szerepe
fontosságának kiemelése. A csapatmunka fontossága, a tapasztalatok kiértékelése.

13.00 órától ebéd.

14.00 órától Az egyén és a csoport kapcsolatával összefüggő tantermi feladatok.

15.00 órától elnökségi ülés. Tájékoztató az ÁPB 2004. óta végzett tevékenységéről,
az új 2010 évi ÁPB megalakításával kapcsolatos szakszervezeti feladatok valamint
tájékoztató a jelenlegi állapotokról.

19.45 órától vacsora.

20.30 órától kiscsoportos probléma megoldási gyakorlatok, értékelés.

3. nap 09.00 órától terepi és tantermi gyakorlatok probléma megoldás, fegyelem,
helyzetfelismerés, egyéni-csoportos érvényesülés. A tréning és a tréninget
bonyolítók értékelése személyenként.

12.00 órától ebéd, hazautazás.
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A tréning tapasztalatainak rövid összegzése:

A résztvevők megítélése alapján elmondható, hogy a tréning egyéni és csoportszinten
egyaránt elérte a célját.
Általános vélemény az, hogy az érdekegyeztetésben, döntés előkészítésben, tárgyalásban
résztvevők számára folyamatosan szükség van az ismeretek szinten tartására, folyamatos
fejlesztésére.
A váratlan, első ránézésre bonyolultnak tűnő feladatmegoldások során az egyéni készségek és
képességek felismerésére, a csapatmunkára, a csapat szolgálatába állítására különös gondot
kell fordítani.
A csapatmunkában az ismeret, a tudás, a készség hatékonyabban, az egyéni teljesítmények
átlagától jobban hasznosítható, megfelelő szervezés esetén. Ehhez a csapat tagjainak
ismerniük kell egymást, a vezetőjüknek pedig a tagok képességeit és korlátait.
A kommunikációs feladatok elősegítették a több szempontból történő vizsgálódás
fontosságának felismerését, a vizuális képességek javítására való törekvést, az információ
átadás sokszínűségében rejlő lehetőségek felszínre hozását. A vizuális tapasztalatok átültetése
verbális közléssé, igen színessé tette a gyakorlatokat.
A kezdeti tartózkodás ellenére a résztvevők igénylik, hogy évente egy alkalommal ilyen vagy
hasonló jellegű tréningeken részt vehessenek.

Összeállította: Kiss Béla
alelnök


