Ki tudtok jutni?
EGYÜTTMŰKÖDÉS
FEJLESZTÉS
Fejlesztő workshop egy szabadulószobában

FEJLESZTÉS ÉS JÁTÉK
Hogyan lehet még eredményesebb a csapatod?
A MindCrime egy interaktív fejlesztőprogram csapatépítéssel és
szabadulószobával egybekötve. Újszerű csoportdinamika fejlesztés, ahol a
workshop módszertanát ötvözzük a szabadulószobák nyújtotta
lehetőségekkel. A komfortzóna elhagyásának kellemes módját kínáljuk,
mivel a játék közbeni „ﬂow élmény” hatására a résztvevők belefeledkeznek
a feladatokba, természetesen viselkednek.
MÓDSZERTAN
• Kis csoportos feladatmegoldások
• Csapat és egyéni kompetenciák megﬁgyelése
• Önreﬂexió
• Visszajelzés adás

VÁRHATÓ EREDMÉNYEK
• Hatékony csapatmunka, együttműködés
• Felgyorsult csapat integráció
• Eredményesebb, magasabb szintű teljesítmény
• Motiváció növelése

OPERATÍV INFORMÁCIÓK
• Fél napos intenzív fejlesztés
• 5-8 fő részvételével
• 2 szabaduló szoba élmény
• Igény szerint biztosított catering

A PROGRAM FELÉPÍTÉSE
Szünet, igény szerint
catering

15’

1. Kihívás a szobában
60 perc

Workshop
60 perc

szünet’

2. Kihívás a szobában
60 perc

Workshop
30 perc

Ismerkedés,
felvezető

15’

Zárás,
összegzés,
elköszönés

KIHÍVÁS
A résztvevők belépnek egy kamerákkal
felszerelt szabadulószobába, ahol egy
óra áll rendelkezésükre különböző
feladatok megoldására.
MEGFIGYELÉS
Eközben tanácsadóink valós időben
megﬁgyelik viselkedésüket, a
csapatdinamikát.

FEJLESZTŐ WORKSHOP
A feladatok után egy workshop
keretében dolgozzák fel a
történteket, visszajelzést és
fejlesztési javaslatokat kapva a
későbbi csapatmunkára
vonatkozóan

ÉRTÉKELÉS
A tanácsadókkal közösen
értékeljük a a csapat
teljesítményét, további
csapatcélokat határoznak meg
maguknak a résztvevők.
A TANULTAK ALKALMAZÁSA
A workshop után egy másik
szabadulószobából próbálnak kijutni a
résztvevők, miközben gyakorlatban
alkalmazzák a tanultakat.

KIKNEK AJÁNLJUK?
AKIKNÉL MÉG NEM VOLTAK TRÉNINGEK
•Azoknak a szervezeteknek, akiknél még nincsenek képzések, de szeretnék, hogy a

munkatársak pozitívan álljanak a jövőbeli fejlesztésekhez.
•Azoknak a kis cégeknek, akiknél még nincsenek tréningek, de szeretnék elkezdeni
munkatársaik fejlesztését.
•Azoknak, akik nem tudják, hogy milyen fejlesztésre lenne szüksége a csapatnak: feltárjuk
mire fókuszáljatok az elkövetkező tréningek során.

CSAPATÉPÍTÉST TERVEZÜNK, LEGYEN HASZNOS!
•Azoknak, akik a csapatépítésben egy kis fejlesztést is szeretnének megvalósítani.
•Azoknak akik új projektcsapatukat szeretnék összerázni a hatékonyabb működésért.
•Azoknak, akikhez új munkatárs érkezett, segítjük integrálásukat a csapatba.
•Akik játékos tréninggel szeretnék jutalmazni csapatukat egy sikeres projektzárás után.
PROBLÉMÁK A CSAPATBAN! MI LEHET AZ OKA?
•Azoknak a vezetőknek, akik klikkesedést tapasztaltak csapatukban.
•Azoknak a team-eknek, akik együttműködési zavarokkal küzdenek, gyakoriak a

megoldatlan konﬂiktusok, vagy jellemző a csapatban a rossz hangulat, demotiváltság.
•Segítséget nyújt az együttműködés fejlesztés, ha baj van a csapat teljesítményével,
hatékonyságával.

Y

A FEJLESZTŐK
MINDCRIME BUDAPEST
Egy szabadulószoba Budapest szívében, akik a
tréning megvalósításához szükséges
kamerával, és hangosítással felszerelt szobákat
és a vendéglátást biztosítják.
facebook.com/mindcrimebudapest

Tréningekkel és szervezetfejlesztéssel foglalkozó
szakértők, akik a program szakmai színvonalát és
az élményeket garantálják.
facebook.com/valoroconsulting
Kérj ajánlatot: hello@valoro.hu

