HR Expert: Dezvoltarea abilităților de
susținere a unui training
Condiții de Studii superioare nivel licență. Interes pentru domeniul training-ului. Poziția actuală în domeniul
acces
Resurselor Umane sau a training-ului (din organizații) este un plus.
Beneﬁcii

Este un curs practic care va aborda strict situația de a ﬁ față-n față cu participanții la un training
și abilitățile necesare pentru a performa în acest rol. Fiecare participant va avea oportunitatea de
a exersa abilitățile speciﬁce și de a primi feedback detaliat pe competențele sale actuale.

Mod de
Cursul se derulează pe parcursul a două zile succesive, între ora 9:00 – 18:00 (cu o pauză de
desfășurare masă la prânz). Total 16h. Număr maxim de participanți/grupă de curs: 10.
Locație

Cluj-Napoca (Cursul se poate desfășura și în alte locații din țară, cu condiția formării unei grupe
de cel puțin 10 persoane și asigurarea costurilor directe de logistică, transportul, cazarea și masa
consultanților noștri)

Descriere
Pentru cei care sunt deja traineri și doresc să-și perfecționeze abilitățile de susținere a unui
training, sau pentru cei care sunt la început în acest rol, cursul oferă o abordare practică,
situațională a abilităților speciﬁce.
Dincolo de explicații clare ale tehnicilor considerate cele mai utile în susținerea unui
training de calitate, valoarea acestui curs este dată de oportunitățile de exersare, de
analiză și îmbunătățire a performanței chiar din timpul celor 2 zile de curs. Abordarea va ﬁ
80% practică, 20% teoretică.
Subiectele care vor ﬁ atinse sunt:
Abilitățile de prezentare a unui conținut (structurare, discurs, folosirea tehnologiei și a
instrumentelor de prezentare);
Abilitățile de gestionare a dinamicii unui grup de participanți (cunoașterea
participanților, crearea unei relații de încredere, captarea atenției, implicarea tuturor
participanților, gestionarea diferențelor de așteptări, înțelegerea dinamicii grupului și
folosirea ei în scopul training-ului etc.);
Managementul situațiilor diﬁcile ce pot apărea în cadrul unui training.

Înscriere
Persoana ﬁzica / Persoana juridica

Formular persoana ﬁzica

Denumire curs*
Licentiere Cognikit ▼

Nume și Prenume*

CNP*

Adresa de facturare (domiciliu)*

Adresa de corespondență

Telefon*

Persoana de contact

Adresa ta de email*

Atașare document doveditor calitate psiholog*

Modalitate de plată
integral rate
Mă înscriu

Formular persoana juridica
Denumire curs*
Licentiere Cognikit ▼

Nume companie*

Adresa de sediu (facturare)*

Adresa de corespondență

Adresa de email*

Telefon*

CIF*

Nr. Reg. Com.*

Reprezentant legal si functia*

Cont bancar

Nume psiholog*

CNP psiholog*

Atașare document doveditor calitate psiholog*

Modalitate de plată
integral rate
Mă înscriu

Sunt Interesat
Denumire curs*
Licentiere Cognikit ▼

Numele tău (obligatoriu)

Adresa ta de email (obligatoriu)

Subiect

Mesajul tău
Trimite

Metode De Plata
Tariful cursului este de 1200 RON (TVA inclus) care poate ﬁ achitat integral la începutul
cursului sau în 2 rate egale.

Produse similare

Metode de evaluare
psihologică
(computerizată) a
copiilor şi
adolescenților (ECCA)

Curs instruire
PEDonline

HR Expert:
Construirea propriului
Assessment Centre în
organizație

Metode online de
prevenție și
psihoterapie a
anxietății

