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Format: blended learning 

- 4 sesiuni live de 1 zi  

- practica și teme între sesiuni 

- materiale descărcabile  

- învățare sincronă și asincronă 

- interactiune pe platforme colaborative 

- feedback și coaching  
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Analiza Nevoilor de Training
- Sesiunea 1

La finalul acestui workshop veți fi 
capabili să: 

• aplicați principiile de bază ale 
procesului de analiză de nevoi în 
cadrul organizației voastre; 

• înțelegeți componentele 

performanței umane în relație cu 
mediul organizațional; 

• alegeți și să folosiți instrumentele 
potrivite pentru analiza de nevoi 

• folosiții modelului de performanță 
umană pentru a înțelege mai bine 
nevoile de învățare organizațională; 

• determinați când este training-ul 
răspunsul potrivit la problema de 
performanță și ce alte tipuri de 
intervenții sunt disponibile. 

De ce Analiza Nevoilor de Training?  

Ați fost abordați de Directorul de Resurse Umane și vi s-a 
cerut să creați un program pentru șefii de departamente. 
Motvația angajaților e în scădere, nemulțumirile clienților au 
crescut, iar angajații par să fie mai ineficienți decât în urmă 
cu câțiva ani. În consecință, ce veți face?  “ 

‣ Vă veți apuca rapid să construiți un curs sau să cautați 
un furnizor pentru un curs de eficiență personală ?  

‣Sau un curs de managementul echipei? 

‣ Sau poate un curs de satisfacție a clienților ?  

‣ Sau unul de motivație personală? 

‣ Sau dacă aveți buget, pe toate ? 

‣ E doar o problemă de training ?   

‣ Aveți suficiente informații?   

‣ De unde începeți ? 
Răspunsurile la aceste întrebări le veți descoperi pe 
parcursul acestui modul care vă va da o perspectivă nouă 
asupra performanței umane în contextul  organizațional.  

WORKSHOP 1 - ANALIZA NEVOILOR DE TRAINING 
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ANALIZA NEVOILOR DE TRAINING 

Agenda 

Pe parcursul sesiunii vom acoperi 
următoarele teme: 

• Modelul Performanței Umane: o 
abordare sistemică; 

• Ecuația performanței: potențial - 
interferențe; 

• Înțelegerea potențialului: competențe 
cheie specifice si transferabile; 

• Înțelegerea interferențelor: motivație 
vs. încredere în sine; 

• Stadiile de dezvoltare: evoluția 
componentelor performanței; 

• Abordarea performanței în fiecare 
stadiu; 

• Instrumente de învățare disponibile: 
training / coaching / mentoring / 
action learning. Cum le folosim ? 

• Procesul analizei de nevoi – primii pași, 
colectarea de informații și întocmirea 
unui brief; 

• Instrumente și tehnici folosite în 
analiza de nevoi; 

• Modelul Kirkpatrick ca framework de 
analiză a nevoilor; 

• Corelarea informațiilor : înțelegerea 
nevoilor de training în contextul 
organizațional: cultura / structura / 
infrastructura 

• Practică pe studii de caz proprii  

  

Format : Workshop 1 zi, sesiune online

Temă pentru următoarea sesiune: alcătuiţi o analiză de nevoi în propria 
organizaţie pornind de la modelele explorate în workshop



Design de Curs si Dezvoltare 
de Continut - Sesiunea 2 

• Cum se “construiește”un program de 

training și care sunt “cărămizile” 

• Ce activități de training sunt 

disponibile și cum le folosești pentru a 

capta atenția și a menține interesul și 

energia cursanților pe durata întregii 

zile ? 

• Cum te asiguri că ceea ce transmiți în 

sala de curs se fixează, și mai mult 

decât atât, se transferă în practica 

zilnică ? 

La aceste întrebări și la altele legate de 

modul în care învață adulții răspundem în 

acest workshop.

Acest curs oferă participanților cele mai importante teorii 
despre învățarea adulților, pentru a înțelege elementele 
esențiale care stau la baza oricărui proces de formare. 

Obiectiv 

La finalul acestui modul participanții vor putea să 
înțeleagă principalele caracteristici ale cursantului 
adult, și să foloseasca această înțelegere pentru a asigura 
transferul învățării.

WORKSHOP 2 - DESIGN ȘI DEZVOLTARE DE CONȚINUT



Agenda 

• Teorii de învățare a adulților; 

• Principiile învățării adulților - M.Knowles; 

• Cele trei domenii ale învățării - B.Bloom; 

• Caracteristicile cursantului adult; 

• Elementele performanței umane : folosirea in design-ul de program; 

• Ciclul învățării; 

• Cum te asiguri că programele de training țin cont de caracteristicile cursantului adult ; 

• Obiective de training; 

• Obiective de învățare; 

• Principii de bază în sructurarea programelor e-learning: pre-rechizite, obiecte de învățare, 

secvențare,  module de testare, condiționalitate, evaluare; 

• Formatul unui modul de curs 

• Metodologia REFO™; 

• Instrumente disponibile pentru învățarea virtuală  

• Învățarea asincronă; 

Un training activ asigură eficacitatea învățării 

atunci când e bine realizat.  În acest workshop  

participanții învață o metodologie simplă 

pentru structurarea conținutului, și exersează 

diverse metode pentru construirea unui 
design de curs  atractiv pentru cursanți, și cu 

impact major în realizarea obiectivelor de 

învățare 

 AGENDA - DESIGN DE CURS ȘI DEZVOLTARE DE CONȚINUT

Temă următoarea sesiune: dezvoltarea unui modul de curs de 30 minute 
care va fi susţinut individual în sesiunea următoare;

Format : Workshop 1 zi, sesiune online



Training Essentials  
Sesiunea 3 

Acest modul este concentrat pe 
practicarea individuală a abilităţilor de 
implementare a sesiunilor online. 

  
Fiecare participant va implementa o 
secvenţă scurtă, de 30 de minute, 
pregătită în prealabili în practica 
dintre sesiuni. La finalul secvenţei vor 
primi feedback de la ceilalţi 
participanţi și de la trainer. Exerciţiile 
individuale pot fi înregistrate cu 
acordul participanţilor pentru a servi 
ca referinţă pentru dezvoltarea 
abilităţilor de facilitare online pentru 
viitor. 

În acest modul  ne ocupăm de cel mai vizibil aspect 
al unui program de training: prestația trainerului.  

De ce ? 

Ca trainer în mediul virtual ai nevoie să stăpânești pe 
de-o parte abilitățile de prezentare și vorbit în public 
dar și pe cele cele tehnice. Dacă în sala de curs poți 
să pastrezi un nivel de energie ridicat folosind tehnici 
clasice de facilitare pentru a stimula interactivitatea, 
în mediul virtual va trebui să îți gândești altfel 
intervențiile. Pentru asta vei avea nevoie atât de 
creativitate și spontaneitate cât și de structură și 
disciplină. 

Obiectiv 

La finalul acestui modul, participanții vor fi capabili să 
proiecteze o imagine profesionistă cu ajutorul câmpului 
vizual, gesturilor, posturii corporale, vocii și a 
mijloacelor tehnice folosite.

WORKSHOP 3 - TRAINING ESSENTIALS



Agenda 

• Stabilirea valorilor de referință  – exercițiu individual; 

• Câmpul vizual: condiții minimale pentru setup-ul 

sesiunilor online; 

• Canalul vocal : volum, ritm, inflexiuni 

• Materiale vizuale : bune practici 

• Canalul verbal: metafore , analogii , exemple, 

storytelling; 

TRAINING ESSENTIALS 

Tehnici de facilitare 

virtuală 

• Care sunt abilităţile esenţiale atunci 
când trebuie să menţii activă o 
grupă de cursanţi pe durata unei 
sesiuni ? 

• Care este diferenţa între prezentare 
și facilitare ? 

• Ce faci dacă participanţii tăi nu se 
implică ? 

• Cum adresezi întrebări cursanţilor și 
cum pui întrebări ? 

• Ce fel de feedback este disponibil în 
training, și cum îl folosești ? 

• Cum răspunzi întrebărilor dificile ? 
• Ce faci când nu cunoști răspunsul ? 
• Cum gestionezi comportamentele 

neproductive ? 

• Elemente de dinamică a grupurilor 

• Tehnici de încurajare a participării 

• Strategii pentru debriefarea activităților de 

training 

• Învățarea experiențială - Modelul Kolb 

• Întrebari introductive 

• Întrebari de încurajare 

• Întrebări de fixare 

• Tipuri de feedback 

• Strategii de a răspunde la întrebări : deviere, 

ricoșeu, amânări; 

• Gestionarea comportamentelor neproductive 

• Practică: folosirea elementelor împreună - 

facilitarea unei secvențe de instruire cu 

interacțiunea participanților; 

• Instrumente și aplicații colaborative online.

Temă următoarea sesiune: dezvoltarea unei secvenţe interactive folosind cel puţin unul 
din instrumentele explorate în timpul workshop-ului. 

Format : Workshop 1 zi, sesiune online



Obiective 

În acest workshop  participanții vor explora în detaliu modalitățile disponibile pentru a 
face follow-up și a evalua impactul programelor de training. Deasemenea vor învăța să 
combine mai multe activități de follow-up ( feedback, coaching, mentoring, action-
learning) pentru a crește impactul programelor de învățare.  

WORKSHOP 4 - EVALUAREA PROGRAMELOR DE TRAINING 

La finalul acestui modul participanții vor fi în măsură să 
aplice diferite instrumente de evaluare  pentru a 
monitoriza și a măsura impactul propriilor programe de 
învățare. 

Nici un program de training nu este complet fără componenta de monitorizare și evaluare. În 
contextul învățării adulților putem vorbi de învățare atunci când sunt evidente schimbările de 
comportament care apar ca rezultat al participării la programul de training și când aceste 
schimbări de comportament atrag după sine rezultate pozitive. Astfel, achiziția de cunoștințe 
este doar un prim pas care va trebui evaluat, dar cu siguranță nu singurul pentru a avea o 
imagine completa a impactului oricarui program de învățare și dezvoltare.  



Workshop 1 zi , sesiune online

Agenda 

• Modelul Kirkpatrick ca instrument de planificare și evaluare; 
• Cum măsurăm reacția cursanților  ca urmare a  participării la programele de dezvoltare? 
• Chestionare de feedback - ce evaluăm și cum formulăm întrebările? 
• Cum evaluăm fixarea cunoștințelor / abilităților / atitudinilor? 
• Cum dezvoltăm un test de evaluare a cunoștințelor ( mastery test ); 
• Cum urmărim schimbarea comportamentelor?  
• Instrumente de follow-up: coaching, mentoring, action learninig; 
• Cum măsurarăm rezultatele programelor de training? 
• Ce fel de indicatori cheie sunt disponibili? 
• Alegerea indicatorilor “lagging” și “leading”; 
• Corelarea dintre procesul de training și cel de management al performanței; 
• Raportul de trainning: structură și conținut; 
• Q&A; 
• Închiderea programului, feedback final. 

AGENDA- EVALUAREA PROGRAMELOR DE TRAINING 

MONITORIZARE / AJUSTARE

LEVEL 4
RESULTS

• Leading
Indicators

• Desired
Outcomes

NIVEL 1

NIVEL 2

REACȚIE

ÎNVĂȚARE

• Angajament
• Relevanță
• Satisfacție

• Cunoștințe
• Abilități
• Atitudine
• Încredere
• Angajament

NIVEL 4
REZULTATE 

•Indicatori
cheie

• Rezultate    
dorite NIVEL 3

COMPORTAMENT
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F A C I L I T A T O R

Mihai este fondatorul Școlii de Training, un 
proiect pornit din pasiunea pentru training și din dorința de 
a contribui la dezvoltarea celorlalți. 
Având 20 ani de experiență în training, Mihai a dezvoltat și 
implementat programe de dezvoltare pentru unele dintre 
cele mai importante organizații din Romania. Experiența sa 
include: peste 1000 de seminarii și sesiuni de  workshop 
implementate pe subiecte legate de leadership, coaching, 
managementul conflictelor, managementul schimbării, 
vânzări și negociere, abilități de prezentare și public 
speaking, etc.;  peste 10,000 de participanți prezenți în 
programele facilitate; participarea ca speaker în conferințe 
naționale pe teme legate de dezvoltarea personală și 
organizațională.  
În 2008 Mihai a fost votat “Cel mai popular trainer  din 
Romania” în cadrul galei Business Edu Awards, iar în 2019 a 
primit  “ Bronze Award Trainer” în cadrul unei cercetări 
independente focusate pe învățare și dezvoltare, conduse 
in 576 de organizații  din Romania. 

Mihai Curelea

Referinţe 
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Stand Up Training srl  

Theodor Sperantia 135, Sector 3, București  

0723 016 665 

021 313 00 26 

contact@scoaladetraining.ro 

www.scoaladetraining.ro  

®

T A X A  D E  P A R T I C I P A R E

Școala de Training este o marcă înregistrată a Stand Up Training srl 

Element de lucru Taxa participare

Kit-ul participantului ( manual, exerciții, template-uri, instrumente de 

lucru, suport media, etc.)
n/a

Tarif pentru implementare program Train The Trainer - 4 zile 2590 Ron / persoana*  

Tarif pentru examenul de certificare “ Formator”,  cod COR 242401 GRATUIT

 Mihai Curelea 
 Managing Partner 
 0723 016 665 
 mihai.curelea@scoaladetraining.ro  
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