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Ajutăm organizațiile și angajații să
se dezvolte, din 2005

Despre noi
Am început acest proiect din pasiunea pentru învățare și dezvoltare și din dorința de a da ceva înapoi comunității de
Learning & Development din Romania.
În peste 16 ani petrecuți în industria de training am avut timp să testăm, să selectăm, să ra năm și să validăm lucrurile
care funcționează atunci când vine vorba de dezvoltarea angajaților. Fie că este vorba despre Leadership, Coaching,
Public Speaking, Vânzări, Negocieri, Customer Service sau Talent Development, am creat aceste programe pornind de
la convingerea că mici diferențe în abilități vor duce la enorme diferențe în rezultate!
În tot acest timp am avut ocazia să cunoaștem oameni deosebit de talentați, să antrenăm manageri și angajați de la
cele mai mari organizații din Romania și să participăm în proiecte interesante alături de profesioniști pasionați de
meseria lor.
Ne mândrim cu faptul că până în prezent am reușit să certi căm peste 500 de traineri și să lucram cu alte câteva zeci
de mii de participanți pe subiecte diferite. Ca recunoaștere, comunitatea de Learning & Development din Romania nea acordat titlul “ Bronze Trainer Award” în 2019, într-o cercetare realizată în peste 570 de companii.
Le mulțumim celor care au avut încredere în noi și ne propunem să dezvoltăm și mai mult acest proiect pentru a
contribui la dezvoltarea industriei de învățare și dezvoltare din Romania
Mihai Curele
Master Trainer, Fondator Școala de Training
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Despre tine
Experiențele noastre de învățare sunt proiectate pentru a-ți oferi ție si echipei tale
cunoștințele, abilitățile și atitudinile de care aveți nevoie, pentru a avea succes. Activitățile de
training au ca scop ultim bunăstarea companiei tale, de aceea , orice inițiativă de învățare o
începem cu rezultatele nale în minte
Înainte de a analiza oferta de cursuri din catalog, acordă atenție următoarelor întrebări. Îți
cunoști compania și răspunsurile vor veni ușor. Știm ca 20% din eforturi vor aduce 80% din
rezultate
Rezultate de Business

•
•

•
•
•
•

care este imaginea de
ansamblu ?
care sunt cele mai importante
oportunități sau amenințări
din piață ?
cât de aliniată este compania
cu trendurile pieței
care ar fi în acest moment
prioritățile cheie ?
ce indicatori de business au
nevoie să fie îmbunătățiți?
ce indicatori de performanță
se corelează cu oportunitățile/
amenințările la nivel de
industrie ?

Comportmente Critice

•

•

•
•

ce ar trebui să facă mai mult/
mai puțin/altfel angajații,
pentru a se alinia tendințelor
industriei ?
care sunt zonele de
performanță slabă care nu au
explicație în circumstanțele
actuale ale pieței ?
care sunt comportamentele
critice pentru succes ?
care sunt cele mai mari
provocări cu care se
confruntă managementul și
angajații ?

Cunoștințe, Abilități, Atitudini

•
•
•

•

•
•

ce fel de pregătire au urmat
angajații ?
ce cunoștințe și/sau informații
au în acest moment ?
ce cunoștințe și informații noi
ar avea nevoie pentru a face
față provocărilor actuale și
viitoare ?
ce abilități au nevoie să-și
antreneze pentru a-și atinge
obiectivele ?
ce convingeri noi au nevoie
să adopte ?
ce atitudini sunt valorizate ?

Mulțumim că ai re ectat la întrebările de mai sus. Acum poți să iei în calcul cursurile cu care ne
propunem sa te susținem în îndeplinirea obiectivelor companiei tale. Dacă găsești în catalog ceea
ce ai nevoie, ne bucurăm că am putut să-ți anticipăm nevoile de training. Dacă nu, întreabă-ne, și
împreună vom găsi o soluție la nevoile tale
La Școala de Training facem învățarea simplă, atractivă, dar și e cientă. Inovăm, adaptăm, sau
construim de la zero pentru a crea experiențe memorabile de învățare pentru cursanții noștri. Ne
concentrăm pe rezultate și pe acele abilități care contează
Echipa Școlii de Training
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Cuprins
1. Leadership Essentials
2. Leadership Coaching
3. Basic Management Skills
4. Leadership in Actio
5. Change Managemen
6. Performance Managemen
7. E ective Team Managemen

13. Lean/Six Sigma - Optimizarea
proceselo

23. E ciența și Productivitatea
Personal

14. Conducerea ședințelo

24. Comunicarea Asertiv

15. Managing Remote Teams

25. Feedback Skills

16 Team Journey

26. Stress Management

16 . Harvard Diplomacy Gam

27. Tehnici de Comunicare
Scris

17. Cooperarea în echip
18. Con ict Managemen

8. Motivating Peopl

19. Train The Traine

9. Inspiring Team
10.Recognising Achievement

20. Presentation Skill
21. Virtual Presentation Skill

11.Building Trust
12.Recrutare si Selecti

22. Abilități Interpersonale de
Comunicar

28. In uențare și Persuasiun
29. Vânzarea Consultativ
30. Service With a Smil
31. Active Cross Sellin
32. Negocieri Constructive

e


t


 


s


s


t


 


r


t


e


ă


 


s


ă


 


t


a


 


n


e


r


e


e


g


 


s


 


e


r


ă


fl

ă


fl

ff

fi

5

Leadership
development

Leadership
Essentials

Scopul programului
Am dorit să le oferim liderilor a ați la început de drum, sau a celor care nu au participat încă la
un program de dezvoltare, printr-o serie de workshop-uri, imaginea de ansamblu a
instrumentelor, tehnicilor și strategiilor necesare pentru conducerea e cienta și e cace a unei
echipe de succes

Puncte cheie
Înțelegerea rolului și responsabilităților liderului, în contextul imaginii de ansamblu
Leadership – convingeri si valori
Conducerea echipei – rolul liderului
Formarea echipei : misiune ( DE CE ? ) , obiective ( CE ?) viziune (CUM ?)
Conducerea echipei – strategii: direcționare, team coaching , SDT ( self –directed team)
Instrumente de conducere : ascultarea activa, feedback, coaching, consiliere,
recunoașterea meritelor
Comunicarea în echipă : pregatirea, plani carea și conducerea ședințelor
Managementul con ictelor în echipă
Modalități de soluționare

Format
✓ Workshop-uri con gurate in proportie de 70 % pe exercitii practice si învțare experiențială
ghidata ( teorie / practica / debrief / conexiuni )

Cui se adresează ?
•

Midllle managerilor

•

First-line managerilor, sau rst-time managerilo
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Leadership
development

Leadership
Coaching
Scopul programului
Am dorit cu acest program sa incurajam managerii sa foloseasca coaching-ul ca instrument
principal de generare a schimbarilor sustenabile, si de obtinere a rezultatelor pe termen lung.
Convingerea noastra este ca antrenorii excelenti vor lideri de succes ale unor echipe angajate și
motivate

Puncte cheie
✓ Ce este si ce nu este coaching-u
✓ Coaching : convingeri si valor
✓ Componentele performantei individual
✓ Etapele de dezvoltare ale angajatilo
✓ Abordarea participativa vs. directiv
✓ Observarea performanțelor angajațilo
✓ Structura discuției de coachin
✓ Crearea unei atmosfere de încreder
✓ Ascultare activa, feedback constructiv si directionare socratic
✓ Planul de acțiune si monitorizare
✓ Procesul de coachin
✓ Integrarea cu procesul de management al performanței

Cui se adresează ?
✓ Top managerilor si midlle managerilor având ca responsabilitate critică dezvoltarea
subordonaților direcți
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Leadership
development

Basic Management Skills

Scopul programului
Obiectivul acestui program complex de dezvoltare managerială este dobândirea unui set de
abilități prin care, dincolo de cunoașterea de sine, liderii vor capabili sa dezvolte angajați
motivați, competenți, orientați spre rezultate și conștiincioși

Puncte cheie
✓ Rolul și responsabilitățile liderulu
✓ Leadership autentic : valori și convinger
✓ Imaginea de ansambl
✓ Obiective strategice și tactic
✓ Planuri de acțiun
✓ Plani care - organizare - contro
✓ Ascultare activă, directionare, feedback, coachin
✓ Comunicarea de gru
✓ Abilități de prezentare în publi
✓ Facilitarea ședințelor

Format
✓ Program complex de dezvoltare managerial
✓ 2x2 zile classroom/online training + action learnin

Cui se adresează ?
•

Managerilor a ați la prima misiun

•

Angajaților cu potențial, a ați în programe de talent developmen

•

Team leaderilor sau supervizorilo
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Leadership
development

Leadership
in Action

Scopul programului
Pornind de la povestea cuceriirii Polului Sud, am creat o platforma de invatare experientiala,
pentru a le permite participantilor sa exerseze pe rand rolul liderului a at in fata unor decizii
critice

Puncte cheie
Viziunea, stabilirea obiectivelor, si formarea echipei
Formarea echipei : recrutare si selectie
Clari carea asteptarilor ( misiune , viziune , valori )
Plani carea strategica: gândirea analitică, prioritizarea, rezolvarea problemelor si
luarea deciziilor, plani carea resurselor, planul de actiune, prezentarea strategiei
Executia strategiei: stiluri de conducere, managementul con ictelor, întâlniri e ciente,
delegare, feedback-ul, cooperarea in echipa
Evaluarea rezultatelor: recompense și recunoaștere, învatarea din greșeli și spațiu
pentru inovație / îmbunătățire, schimbul de bune practici, schimbări durabile

Format
✓ Simulare în echipe cu durata de 1 zi. Disponibil și în varianta online pe platforma
colaborativă de tip shared whiteboard

Cui se adresează ?
Liderilor de orice nivel din organizatie
Angajatilor cu potential, sau a ati in programe de talent management, care se
pregatesc pentru un rol de manager
✓ Echipelor care vor sa-si consolideze competenta de a lua decizii impreuna, si de a trece
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Managing
Change

Leadership
development

Scopul programului
În mediul dinamic de business de azi, doar schimbarea este elementul constant. Cum se poate
ține pasul cu uxul accelerat de informații ? Ce fel de leadership și instrumente motivaționale
putem utiliza pentru a gestiona rezistența oamenilor la schimbare ? Ce se poate face pentru a
evita eșecurile eforturilor de schimbari
Am creat aces curs pentru a le oferi participanților răspunsuri practice la aceste întrebări

Puncte cheie
✓ Schimbarea organizațională : concepte de baz
✓ Instrumente de analiză a macromediului și micromediulu
✓ Disponibilitatea la schimbar
✓ Procesul schimbări
✓ Cum reacționăm la schimbare
✓ Dinamica echipei în perioade de schimbar
✓ Rezistența la schimbar
✓ Mecanismul schimbării individual
✓ Comunicarea în schimbar
✓ Monitorizarea dinamicii schimbărilo

Format
✓ Workshop 1- 2 zile, bazat pe transfer de bune practici, si pe analiza de grup a studiilor de
caz proprii, și a schimbarilor din interiorul organizatiei

Cui se adresează ?
•

Middle și top managerilo

•

Managerilor de proiect sau de proce
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Leadership
development

Performance
Management

Scopul programului
Workshop-ul “Performance Management” are ca scop formarea unei atitudinii pozitive a
managerilor cu privire la procesul de evaluare a performantei anagajatilor, prin conștientizarea
bene ciilor personale și organizaționale ale acestuia

Puncte cheie
✓ Componentele performanței organizaționale și individuale
✓ Noțiunile de bază ale procesului de evaluare al performanțelor
✓ MBO, Balanced Scorecard, Strategy Ma
✓ Avantajele pentru organizație, management și subordonați
✓ Obiectivele evaluării performanțelor
✓ Criteriile unui sistem funcțional de evaluare a performanțelor
✓ Documentarea performantei angajatilo
✓ Pregatirea discutiei de evaluar
✓ Structura discuției de evaluare
✓ Greșelile frecvente în timpul procesului de evaluare a performanțelor
✓ Planul de dezvoltare si importanța stabiliri obiectivelor de dezvoltare

Format
✓ Workshop con gurat in proportie de 70 % pe exercitii practice si invatare experientiala
ghidata ( teorie / practica / debrief / conexiuni )

Cui se adresează ?
✓ Liderilor de orice nivel din organizatie, implicati in procesul de evaluare a performantei
angajatilor
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Leadership
development

Effective Team Management
Scopul programului
Am dorit să oferim liderilor instrumentele, tehnicile si strategiile necesare formarii, dezvoltarii si
conducerii e ciente a unei echipe de top perfomeri.

Puncte cheie
✓ Echipa versus grup: cum de nesti o echipa
✓ Cele patru faze ale echipei de dezvoltare in modelul Tuckma
✓ Metode de a in uenta dinamica de grup in ecare etap
✓ Motivația echipei în conformitate cu etapele de dezvoltar
✓ Con ictele de echipa tipice și rezolvarea lo
✓ Instrumente manageriale pentru a stabili coeziunea echipe
✓ Strategii pentru stabilirea / crearea obiectivelor echipe
✓ Roluri în echipa : cum le recunosti , si cum le pui in aplicare in situatii din viata real
✓ Crearea unui climat de încreder
✓ Conducerea echipelor cros-functional

Format
✓ Workshop bazat pe transfer de bune practici, si pe analiza de grup a studiilor de caz
proprii, și a schimbarilor din interiorul organizatiei

Cui se adresează ?
•

Liderilor de orice nivel , care conduc echipe directe , virtuale, sau cross-functional

•

Project-managerilor care lucreaza cu echipe, pe proiecte limitate in tim

•

Angajati cu potential, sau a ati in programe de talent managemen
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Leadership
development

Motivating People
Scopul programului
Pentru a oferi liderilor de orice nivel un spațiu sigur in care vor învăța și vor exersa tehnicile și
strategiile de care au nevoie pentru a crea un mediu în care angajații să se simtă motivați, si să
lucreze mai mult convingere , si mai putin din constrangere

Puncte cheie
✓ Înțelegerea motivație
✓ Teorii ale motivației ( 1.0 , 2.0, 3.0
✓ Nevoi ziologice si nevoi psihologic
✓ Motivatia extrinseca vs. Motivatia intrinsec
✓ Creearea unui climat motivant de lucr
✓ Instrumente : Ascultarea activă și feedback constructi
✓ Instrumente: Recunoașterea meritelo
✓ Construirea unei atmosfere motivant
✓ Efectul de o
✓ Construirea încrederii

Format
✓ Workshop bazat in proportie de 70 % pe exercitii practice si invatare experientiala
( experiente / debrief / lectii invatate/ aplicare in situatiile reale )

Cui se adresează ?
✓ Liderilor de orice nivel, care doresc sa inteleaga mai bine factorii care de nesc in mod
fundamental e cienta in activitatea oamenilor , pentru a putea crea un mediu
motivant care sa stimuleze performanta de to

fi

 


.


v


p


a


u


e


r


e


)


i


 


fi

w


fl

fi

13

Leadership
development

Inspiring Teams
Scopul programului
Am creat acest workshop pentru a-i ajuta pe liderii de echipă să facă față problemelor comune
referitoare la schimbare, diversitate, comunicare și prejudecăți inconștiente care pot afecta
climatul și e cacitatea echipei

Puncte cheie
✓ Rolul unui lider de echipă în promovarea diversității
✓ Managementul unei echipe diverse
✓ Conștientizarea prejudecățiilor inconștiente
✓ Metode de gestionare a diversități
✓ Explorarea comportamentelor care inspiră echipa
✓ Storytelling - elemente cheie
✓ Utilizarea poveștilor care insipiră
✓ Activități practice și instrumente

Format
✓ Workshop de 1/2 zi bazat pe transfer de bune practici și pe practicarea individuală și în
echipă a tehnicilor și strategiilor care pot folosite pentru a inspira și motiva o echipă
diversă.
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Leadership
development

Recognizing
Achievements
Scopul programului
Am gandit acest workshop cu un dublu obiectiv: în primul rând pentru a-i ajuta pe lideri să
folosească la maxim potențialul recunoașterii meritelor folosind metode creative de a celebra
succesele echipei. În același timp, acest modul va reprezenta și o celebrare a nalizării întregului
program și un moment bun pentru a re ecta asupra lecțiilor învățate pe parcurs.

Puncte cheie
✓ Momente de nitorii
✓ Legătura dintre recunoașterea meritelor și angajamentul membrilor echipei
✓ Recunoaștere vs. recompensă
✓ Recunoașterea meritelor - elemente cheie;
✓ Recunoașterea individuală - personalizare
✓ Celebrareaa de echipă;
✓ Modalități diferite de a arăta recunoaștere;
✓ Lecții învățate - încheierea programulu

Format
✓ Workshop de 1/2 zi, bazat pe lucru individual și în echipe și împărtășire de experiențe și
bune practici.
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Leadership
development

Building Trust
Scopul programului
Acest workshop explorează diferitele elemente ale încrederii precum și comportamentele
liderilor care promovează încrederea în cadrul echipei. Am gândit acest workshop ca follow-up la
modulul “ Managing Remote Teams” , pentru a-i ajuta pe participanți să identi ce
disfuncționalitățile care pot apărea la nivelul echipelor (atât virtuale cât și locale) și pentru a le
oferi strategii pentru a crea încredere și pentru a stabili credibilitate

Puncte cheie
✓ Înțelegerea celor 4 elemente ale construirii încrederii
✓ Componentelor necesare pentru a stabili credibilitatea
✓ Cele 5 disfuncționalități ale echipei (P. Lencioni)
✓ Instrumentele recomandate pentru a aborda ecare nivel
✓ Abilitățile cheie pentru câștigarea și consolidarea încrederii
✓ Exersarea comportamentelor de leadership în exerciții situaționale

Format
✓ Workshop 1/2 zi ( 3.5 ore) bazat pe transfer de bune practici și pe analiza de grup a
studiilor de caz și a situațiilor proprii.
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Leadership
development

Recrutare și
Selectie
Scopul programului
Participanții vor deveni familiarizați cu tehnicile interviului comportamental, vor învăța cum să
pună întrebări corespunzătoare în momentul potrivit, și cum să analizeze reacția candidatului, si
să con rme principalele mesaje pe care candidatul le trasmite constient si mai putin constient

Puncte cheie
✓ Factorii unei recrutari e cient
✓ Analiza postului și de nirea criteriilor de selecti
✓ Pregatirea interviului si alcatuirea pro lului candidatulu
✓ Factorii performantei : diferenta intre cunostinte/abilitati/atitudin
✓ Competente tehnice vs. competente interpersonal
✓ Structura interviului de selecti
✓ Analiza comportamentala în interviul structura
✓ Adresarea e cienta a intrebarilo
✓ Observarea comportamentului non-verba
✓ Identi carea incongruentelor in mesa
✓ Con rmarea mesajelor principal
✓ Evaluarea obiectiva si luarea decizie

Format
✓ Workshop de 1-2 zile, bazat pe practicarea individuală a tehnicilor de interviu

Cui se adresează ?
✓ Profesionisti de HR, specialisti in recrutare, manageri implicati in procesul de recrutare
si selectie a anagjatilo

.
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Team
Cohesion

LEAN/SIX SIGMA
Optimizarea Proceselor
Scopul programului
Programul ofera tehnici si strategii e ciente pentru a-i ajuta pe manageri sa gestioneze cu succes
lantul de valori din interiorul organizatiei. Combinatia unica a metodelor LEAN, (gandite pentru
a se concentra asupra valorii, eliminarii pierderilor și optimizarii uxurilor operationale), cu
tehnicile de brainstorming si facilitare, creeaza o platforma excelenta pentru analiza problemelor
organzationale si luarea deciiziilor critice

Puncte cheie
✓ Vocea clientului: pentru ce plateste clientul cu adevarat
✓ Lanțul de valori : înțelegerea procesului și identi carea modului în care pot
eliminate pierderile
✓ Categoriile de pierderi și efectul acestora asupra lantului de valori
✓ Lean toolbox : metode si tehnic
✓ Analiza problemelor si luarea deciziilo
✓ Implementarea schimbarilor

Format
✓ Simulare de business, pentru a înțelege medodologia LEAN , conceptul de “waste”, și
întâlnirile Kaizen; tema de lucru
✓ Întalnire de follow-up pentru a facilita luarea deciziilor cu impact la nivel de procese ,
sisteme sau proceduri organizationale

Cui se adresează ?
✓ Top manageri si midlle manageri, avand ca responsabilitate cheie optimizarea
proceselor, si eliminarea pierderilor organizationale, si care au putere de decizie in
privinta modi carilor in procese si proceduri
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Team
Cohesion

Conducerea Ședințelor

Scopul programului
Am creat acest program selectand o parte din tehnicile si strategiile de facilitare folosite in
training, pentru a-i ajută pe participanți să cunoască si sa poata folosi cele mai bune metode
pentru examinarea problemelor și luarea deciziilor în grup

Puncte cheie
✓ Întâlniri e ciente și ine cient
✓ Motivele pentru stabilirea unei ședinț
✓ Obiectivele unei ședinț
✓ Tipuri de ședinț
✓ Structura și durat
✓ Strategii de brainstormin
✓ Analiza problemelor ( cauza-rădăcină
✓ Luarea deciziilor în gru
✓ Implicarea participanțilo
✓ Momente de distrager
✓ Gestionarea comportamentelor di cil

Format
✓ Workshop bazat pe transfer de bune practici si pe practicarea individuala a tehnicilor si
strategiilor

Cui se adresează ?
✓ Managerilor si angajatilor de orice nivel din organizatie, pentru care care intalnirile de
lucru joaca un rol important in activitatea zilnica

.
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Team
Cohesion

Managing Remote Teams

Scopul programului
Ca lider al unei echipe virtuale ai nevoie de un set de abilități speci ce pentru a gestiona
productivitatea membrilor echipei a ați la distanță. Dacă în varianta unei echipe on-site ai la
dispoziție mijloace de control precum monitorizarea și supervizarea, în mediul virtual va trebui să îți
gândești altfel interacțiunile. Pentru asta vei avea nevoie atât de creativitate și deschidere cât și de
structură și disciplină

Puncte cheie
Realitatea managementului echipelor remote
Stadiile echipelor remote: ciclu dependență - independență - interdependență
Unde mă a u ? Chestionar de auto evaluare
Încredere vs. control
Dezvoltarea și menținerea sentimentului de încredere și respect reciproc;
“Contractul” de echipă
Coaching proactiv: întâlniri 121 și întâlniri de grup
Modelul proceselor delegate
Luarea deciziilor în grup; implicarea participanților
Managementul orientat pe rezultat - instrumente cheie
Celebrarea succeselor la distanță
Exerciții și practică pe diferite scenarii ale echipelor remote.

Format
✓ 2 sesiuni x 3.5 ore cu pauză de cel puțin 1 zi între ele.
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Team Journey

Team
Cohesion

Scopul programului
Jocul te învață cum să comunici și să interactionezi e cient cu ceilalți membri ai echipei. În
spatele activității de training există mai multe concepte importante pe care facilitatorii
programului le vor scoate în evidență în discuțiile de debrief de la nalul exercițiului.

Puncte cheie
✓ Notiunile de bază privind cooperarea
✓ Dinamica echipei: dependență - independență- interdependență;
✓ Comportamente pasiv-defensive
✓ Comportamente agresiv-defensive
✓ Comportamente constructive
✓ Construirea unui climat de echipă constructiv folosind cele trei componente ale
triunghiului performanței: învățare - satisfacție - rezultate

Format
✓ Workshop bazat pe învățare experiențial
✓ În varianta online jocul se desfășoară în 2-3 echipe pe platforma colaborativă Mural, iar
activitățile de echipă se desfășoară în breakout rooms pe platforma de comunicare Teams/
Webex
✓ Discuțiile de debrief se desfășoară în grupul mare.
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Team
Cohesion

Harvard
Diplomacy Game
Scopul programului
HarborCo este o simulare de negociere în care mai multe părți negociază multiple aspecte legate
de construirea unui proiect de mari dimensiuni. Simularea HarborCo reprezintă o platformă
e cientă pentru introducerea și explorarea principiilor negocierii constructive și al formării de
coaliții pentru atingerea obiectivelor individuale și de grup

Puncte cheie
✓ Principle negocierii constructive ( Fisher & Ury
✓ Poziție versus Intere
✓ Dimensiunile negocierii : convertibilitatea factorilo
✓ BATNA – best alternative to a negotiated agreemen
✓ ZOPA – zone of possible agreemen
✓ WAP – walk away poin
✓ Strategii și tactici de negocier
✓ Stiluri de negociere : Agresiv, Concesiv, Ezitant, Cooperan
✓ Pricipii de bază în negocierea multi-party și în formarea de alianț

Format
✓ Workshop de 1 zi bazat pe învățare experientială. Deoarece echipele de negociere au
dimensiuni mici, ecare participant se implică în mod direct în stabilirea strategiei și în
purtarea discuțiilo

Cui se adresează ?
✓ Managerilor și subordonaților care interacționează cu clienți interni sau externi
✓ Echipelor cross-funcțional
✓ Membrilor Boardului implicați în negocieri interne și extern
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Team
Cohesion

Cooperarea în Echipă
Scopul programului
Cursul te invață cum să comunici și să interactionezi e cient cu ceilalti, atât la muncă cât și în
viața privată. Metodologia aleasă este cea a învățării prin experiențe. În spatele ecărei activități
de training există un concept important pe care facilitatorii programului îl vor scoate în evidență
în discuțiile de debrief de la nalul ecarei activități de training

Puncte cheie
✓ Notiunile de baza privind cooperare
✓ Percepția și acceptare
✓ Dinamica echipe
✓ Recunoașterea jocurilor pe care adulții le foloses
✓ Manipulare vs. persuasiun
✓ Comportamente pasiv-defensiv
✓ Comportamente agresiv-defensiv
✓ Comportamente constructiv

Format
✓ Workshop de 1-2 zile, bazat pe învatare experientiala

Cui se adresează ?
✓ Angajaților de orice nivel ale căror posturi necesită o comunicare e cientă cu colegii și
cu clienți
✓ Echipe care trec printr-o schimbar
✓ Echipe a ate în faza de consolidar
✓ Echipe de proiect, sau cros-funcționale
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Team
Cohesion

Conflict Management
Scopul programului
Cu ajutorul acestui training participantii vor intelege natura con ictelor si vor invata cum sa
evalueze impactul acestora asupra lor respectiv asupra performantei si de asemenea vor descoperi
cum sa transforme consecintele con ictelor in rezultate constructive

Puncte cheie
✓ De nirea con ictelo
✓ Componentele unui con ic
✓ Sursele si dinamica con ictelo
✓ Gestionarea prejudecatilor si a preconceptiilo
✓ Modelul Thomas-Killmann : Stiluri de rezolvare a con ictelo
✓ Strategii de rezolvare a con ictelor adaptate situatiei (compatibilitatea dintre strategii
si solutii
✓ Modelul extins al asertivitati
✓ Utilizarea asertivitatii in rezolvarea con ictelor

Format
✓ Workshop bazat pe transfer de bune practici si pe practicarea individual și în echipa a
tehnicilor si strategiilor de rezolvare a con ictelor

Cui se adresează ?
✓ Managerilor si angajatilor care au nevoie care au nevoie sa isi rezolve con ictele
interne si externe repede si e cient
✓ Echipelor interdepartamentale , care au prioritati si nevoi concurent
✓ Membrilor Boardului implicați în negocieri interne și extern
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Personal
Growth

Train The Trainer
Scopul programului
Aici la Școala de Training suntem conștienți că un trainer nu se formează în câteva zile de curs. Un
trainer se formeză în timp, cu multă muncă, efort și învățare continuă. Ceea ce le promitem
participanților este că la nalul programului de certi care vor pleca având xate elementele
esențiale, și o directie clară de dezvoltare în cariera de trainer

Puncte cheie
✓ Care sunt abilitățile esențiale pentru un trainer
✓ Cum te antrenezi pentru a sta 8 ore pe zi în fața unei audiențe
✓ Care este diferența între prezentare / prelegere / facilitare
✓ Cum se ”construiește” un program de training și care ”căramizile”
✓ Ce activități sunt disponibile pentru a crea un training activ
✓ Cum menții grupa activă și motivată să participe
✓ Cum adresezi întrebări și cum răspunzi la întrebări
✓ Cum raspunzi întrebărilor di cile? Ce faci când nu știi răspunsul
✓ Cum facilitezi învățarea experiențială
✓ Cum asiguri transferul învățării

Format
✓ 2 sesiuni x 2 zil
✓ Certi care ANC disponibila : Formator , cod COR 242412

Cui se adresează ?
✓ Celor care doresc să devină traineri
✓ Trainerilor interni, sau independenți, indiferent de vârstă sau experiență.
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Presentation
Skills

Personal
Growth

Scopul programului
AVEM DOAR CÂTEVA SECUNDE PENTRU A CAPTA ATENŢIA audienței, și aproximativ 10 minute
pentru a o reține. Dupa acest interval va trebui sa schimbăm ceva pentru a câștiga un nou
interval de atenție. Care sunt elementele care captează atenția, și care sunt elementele care
distrag atenția ? În timpul cursuri participanții învață să jongleze cu elementele canalelor de
comunicare : vizual , vocal , și verbal, pentru a construi un mesaj congruent și pentru a-și atinge
obiectivele prezentării

Puncte cheie
✓ Folosirea constienta a canalelor de comunicar
✓ Contactul vizual , gesturile, postura, mișcarea, tonul și in exiunile voci
✓ Interacțiunea e cientă cu audient
✓ Plani carea si structurarea prezentari
✓ Folosirea mijloacelor vizuale potrivit
✓ Principii pentru un design unita
✓ Crearea unor mesaje memorabil
✓ Încheierea prezentării și mobilizarea la acțiune

Format
✓ Workshop de 1-2 zile, bazat pe practicarea individuală a abilitătilor de prezentare, și
coaching on-the-spot. Exercițiile vor
lmate în secvențe succesive, și analizate
individual, astfel că participanții pot să-și urmărească evlouția și progresul în timp rea

Cui se adresează ?
✓ Tuturor celor care sustin prezentari in fata unei audiente; trainerilor interni
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Virtual
Presentation
Skills

Scopul programului
Care sunt elementele care captează atenția și cum putem să le folosim e cient în mediul online?
Pe parcursul programului participanții învață să jongleze cu elementele canalelor de comunicare :
vizual , vocal , și verbal, pentru a construi un mesaj congruent și pentru a-și atinge obiectivele
prezentării

Puncte cheie
✓ Folosirea conștientă a canalelor de comunicare
✓ Stabilirea valorilor de referință – exercițiu individual
✓ Câmpul vizual: condiții minimale pentru setup-ul sesiunilor online
✓ Canalul vocal : volum, ritm, in exiuni
✓ Materiale vizuale : bune practici în mediul virtual
✓ Interacțiunea e cientă cu audiența în mediul online
✓ Plani carea și structurarea prezentării - cum îți stabilești obiectivele
✓ Crearea unor mesaje memorabile - canalul verbal: metafore , analogii , exemple,
storytelling
✓ Încheierea prezentării și mobilizarea la acțiune

Format
✓ 2 sesiuni x 3.5 ore cu pauză de cel puțin 1 zi între ele
✓ Workshop interactiv online .
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Personal
Growth

Abilități
Interpersonale de
Comunicare

Scopul programului
CU AJUTORUL ACESTUI TRAINING, PARTICIPANTII VOR INTELEGE cum pot avea o comunicare
e cienta si autentica, și stabili o relatie pozitiva, bazata pe avantaje reciproce (win-win)
CURSUL VA FURNIZA O SERIE DE INSTRUMENTE, tehnici si strategii privind comunicarea ,
bazate pe teoria arhetipurilor de personalitate a lui C.G. Jung, pe care participantii le pot valida
prin intermediul situatiilor curente cu care se confrunta

Puncte cheie
✓ Principiile comunicari
✓ Gestionarea prejudecatilor si a preconceptiilo
✓ Modelul de baza al preferintelor C.G.Jun
✓ Aplicatii ale modelullui extins al preferintelo
✓ Formele adaptate ale criticii, laudei si exprimarii unei opini
✓ Recunoasterea jocurilor pe care adultii le folosesc : manipulare vs. persuasiun
✓ Exercitii situationale speci ce

Format
✓ Workshop de 2 zile, bazat pe transfer de bune practici, role-play, exerciții individuale și de
grup. Cu abordari practice şi exerciţii situaţionale speci ce , focalizându-se pe identi carea
preferintelor în comunicare ale celorlalti, și adaptarea stilului de comunicare pentru o
conectare mai bună.

Cui se adresează ?
✓ Tuturor angajatilor care au nevoie să-și imbunătățească comunicarea și relaționarea cu
ceilalți .
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Personal
Growth

E ciența și Productivitatea
Personală
Scopul programului
Am creat acest curs nu doar pentru a transfera principiile de baza ale managementului timpului,
ci si pentru a furniza o re ecție profunda prin intermediul exercițiilor practice . Aplicabilitatea
principiilor se re ectă direct în gestionarea productivității personale, printr-o mai bune gestiune a
timpului, efortului si energiei proprii

Puncte cheie
✓ Modele de analiza a sarcinilor si stabilire a prioritatilo
✓ Instrumente de time-managemen
✓ Gestionarea productivitatii personal
✓ Componentele e cientei personal
✓ Legatura dintre e cienta personala si plani carea timpulu
✓ Importanta setarii de prioritat
✓ Principiile si tehnicile de plani care a timpulu
✓ Proces GTD ( get things done
✓ Recăpătarea controlului : comunicarea asertivitv
✓ "Habit loop" : xarea noilor comportamente

Format
✓ Workshop de 1-2 zile, bazat pe analiza individuala, transfer de bune practici, exercitii
individuale si de grup

Cui se adresează ?
✓ Managerilor si subordonatilor ale caror posturi necesita o gestionare e cienta a
timpului

fi

i


r


ă


i


 


fi

.


e


t


e


fi

i


)


fl

.


fi

fl

fi

fi

 


fi

29

Comunicare
Asertivă

Personal
Growth

Scopul programului
Pe langa principiile de baza ale comunicarii, am vrut să furnizam in acest program si o re ecție
profunda, prin intermediul exemplelor practice, asupra celor sase stari ale modelului asertivitatii.
Cursul ofera o platforma pentru exersarea comportamentului asertiv, gestionarea
comportamentului agresiv sau pasiv al celorlalti, si recunoasterea si rezolvarea jocurilor adultilor“

Puncte cheie
✓ Principiile de baza ale comunicari
✓ Metodele care asigura auto-acceptarea si acceptarea celorlalt
✓ Modelul de baza al asertivitati
✓ Principalele caracteristici ale starilor eu-lu
✓ Formele asertive ale criticii, laudei si exprimarii unei opini
✓ Ascultarea activa ale punctelor de dezacor
✓ Recunoasterea jocurilor pe care adultii le folosesc : manipulare vs. persuasiun
✓ Gestionarea productivitatii personale

Format
✓ Workshop bazat pe transfer de bune practici si pe practicarea individual și în echipa a
tehnicilor si strategiilor de comuicare asertiva .

Cui se adresează ?
✓ Managerilor si angajatilor ale caror roluri necesita o comunicare e cienta cu colegii si
clientii .
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Personal
Growth

Feedback Skills

Scopul programului
Feedbackul este instrumentul cheie care ne permite să ne măsurăm progresele, să ne dezvoltăm
abilitățile, să ne identi căm punctele forte și punctele oarbe, și să ne îmbogățim ideile și
perspectivele. Efectul pozitiv al feedback-ului asupra performanței a devenit unul dintre cele mai
acceptate principii în dezvoltarea organizațională. Am dorit cu acest program să le oferim
participanților motivele pentru care ar merita să e deschiși în a cere și a oferi feedback, cele mai
bune practici în oferirea de feedback constructiv și un spațiu sigur în care să exerseze oferirea și
primirea de feedback

Puncte cheie
✓ Ce este feedback-ul
✓ Tipuri de feedback și cum reacționăm la ele ?
✓ Legatura dintre feedback și nevoile psihologice
✓ Ingredientele unui feedback constructiv
✓ Trei condiții pentru construirea unui mediu sigur
✓ Ascultarea activă-ingredient cheie
✓ Modele de feedback și când le folosim
✓ Feedback neutru, Feedback echilibrat, Modelul SBI, Direcționarea Socratică
✓ Solicitarea de feedback; bune practici
✓ Practicarea diferitelor abilități cheie și modele de feedback

Format
✓ 2 Module disponibile și în varianta online x 3.5 ore, cu pauză de cel puțin 1 zi între ele
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Personal
Growth

Stress
Management
Scopul programului
CURSUL NE AJUTA sa evitam impactul stresului exagerat atat in viata personala, cat si in cea
profesionala. Motivele, etapele si factorii sensibilitatii individuale sunt prezentate, discutate si
masurate prin utilizarea unui chetsionar special si a unor exercitii concrete. Principalul obiectiv al
cursului este sa dezvolte strategii e ciente de gestionare a stresului ,si sa propuna un ansamblu
de tehnici de relaxare pentru a ne putea pastra echilibrul si pentru a performa in ecare domeniu
al vietii noastre

Puncte cheie
✓ De nitia stresului, stres pozitiv si negativ,;simptome ale stresulu
✓ Efectele stresului la nivelul oamenilor si al organizatie
✓ Consecinte economice ale nivelul ridicat de stre
✓ Performanta in relatie cu stresul, efecte de scurta si de lunga durat
✓ Sursele individuale de stres si posibilele reactii+ stress-level Meter (auto-diagnoza
✓ Etape ale stresulu
✓ Burn-ou
✓ Strategii de Copin
✓ Tehnici alternative de gestionare a stresului

Format
✓ Workshop de 1 zi, bazat pe analiza individuală și re ecție personală, exercitii
individuale și de grup, plan de acțiune individual

Cui se adresează ?
✓ Tuturor angajaților care lucrează în conditii de stres ridicat, in special middle si top
managerilor, oamenilor din vanzări și customer service
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Personal
Growth

Tehnici de Comunicare Scrisă
Scopul programului
Atelierul este construit pentru a le util tuturor celor care folosesc scrisul ca forma de expresie,
chiar daca este vorba doar despre un email pe zi, un articol pe luna, sau un raport trimestrial

Puncte cheie
✓

Cum sa scrii mai usor

✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓

Cum sa scrii mai corect
Cum sa scrii mai tintit
Cum sa scrii mai expresiv
Cum sa scrii mai e cient
Cum sa scrii mai organizat
Cum sa scrii adecvat cu imprejurarea in care te a i
Cum sa comunici mai direct ideile catre cei care conteaza pentru tine
Cum sa ai un impact mai mare asupra celor cu care lucrezi

Format
✓ Workshop de 1 zi bazat pe transfer de bune practici, exerciții individuale,cu abordari
practice şi exerciţii situaţionale speci ce .

Cui se adresează ?
✓ Indiferent daca esti antreprenor, angajat, manager, freelancer sau „simplu cetatean”,
vei dobandi pe durata cursului abilitatile necesare prin care scrisul sa-ti devina
familiar, expresiv, eficient si corect.

.
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Influențare și
Persuasiune

Personal
Growth

Scopul programului
La nalul cursului , participanții vor știi mai bine cum să interactioneze cu partenerii de lucru,
vor putea sa evite situatiile con ictuale, vor putea in uenta etic pentru a atinge obiectivele
personale cat si cele ale organizatiei. Vor putea să ofere și sa primească feedback adecvat; să
comunice asertiv / persuasiv avand mereu comunicarea orientata spre situatiile de tipul Win –
Win.

Puncte cheie
✓ Notiunile de baza privind comunicarea persuasiva si in uentare
✓ Construirea raportului – baza unei comunicari e ciente / baza in uentari
✓ Folosirea tehnicilor non-verbale in mod congruent cu mesajele transmis
✓ Folosirea tehnicilor de constructie verbala a mesajelor persuasiv
✓ Constructia si livrarea mesajelor persuasiv
✓ Strategii si tehnici persuasive in discutiile de rezolvare a problemelo
✓ Tipologii de receptori ai mesajelor persuasiv

Format
✓ Workshop de 1-2 zile, bazat pe transfer de bune practici, exercitii individuale si de grup,
simulări situationale

Cui se adresează ?
✓ Managerilor si subordonatilor ale caror roluri necesita o comunicare persuasiv
✓ Oamenilor de vanzari sau achizitii
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✓ Managerilor de proces sau de proiect, care nu au autoritate ierarhica asupra echipe

Sales &
Customer
Care

Vânzarea Consultativă
Scopul programului
Am dezvoltat acest curs pornind de la o realitate evidentă: atunci când clienţii au încredere în
omul de vânzări, care livrează un serviciu care se potriveşte în totalitate nevoilor lor, şi se
încadrează în bugetul avut la dispozitie , nu există bariere în vânzare

Puncte cheie
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓

Vanzarea : convingeri si valori; vanzator vs. consultan
Procesul Vânzarii Consultativ
Pregatirea conștienta a întâlnirii de vânzare : strategii de segmentar
Abordarea clientilor – bune practic
Deschiderea vânzarii : captarea atentiei si stârnirea interesulu
Interviul de vânzari : identi carea nevoilor si motivelor de cumparar
Prezentare bene ciilor și avantajelo
Depasirea indiferenței: abordarea clientilor care lucreaza cu un alt furnizo
Identi carea obiectiilor: clari carea neînțelegerilor, depasirea scepticismului, si a
nemultumirilo
✓ Finalizarea discutiei de vânzare

Format
✓ Workshop de 2 zile, bazat pe transfer de bune practici, role-play, exercitii individuale si de
grup, pentru ecare etapă a procesului de vânzare. Participanţii vor deveni conştienţi de
modul în care să plani ce şi să gestioneze întreaga întâlnire cu un client, focalizandu-se pe
o relaţie căştig-câştig de lungă durată.

Cui se adresează ?
✓ Oamenilor de vânzări, personal de suport tehnic, directori de vânzari
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Sales &
Customer
Care

Service with a
Smile
Scopul programului
Printr-un proces e cace de customer service, ne asiguram ca luam in considerare solicitarile
clienților, si ne asiguram ca vom face fata unor posibile obiectii, aratand ca ne pasă. Vom creea
astfel o relatie castig-castig intre companie și client.
Programul se concentreaza pe constientizarea rolului reprezentatului in relatia cu clientii
companiei, dobandirea de competente tehnice si relationale speci ce activitatii , exersarea si
transpunerea in practica zilnica a tehnicilor si metodelor abordate in cadrul cursului.

Puncte cheie
✓ Intelegerea si constientizarea rolului de “asistent al clientului
✓ Momentele adevărului : cum se formeaza percepțiile clienților
✓ Elemente de baza in comunicar
✓ Rolurile canalelor: verbal, vocal, limbajul corpulu
✓ Rolul empatiei in comunicar
✓ Ascultarea activ
✓ Tehnica punerii intrebarilo
✓ Sumarizarea si obtinerea acordului

Format
✓ Workshop de 1-2 zile, bazat pe transfer de bune practici, role-play, exercitii individuale
si de grup, focalizate pe identi carea preferintelor in comunicare ale celorlalti, si
adaptarea pentru o conectare mai buna

Cui se adresează ?
✓ Tuturor angajatilor care intră în contact direct sau prin telefon cu clienții interni si
externi ai companie
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Sales &
Customer
Care

Active Cross-Selling
Scopul programului
Am creat acest program porning de la situațiile reale de vânzare-cumparare în mediul de retail. Pe
o piață în care resursele clienților scad, diferențierea este din ce în ce mai di cilă. iar concurența
este din ce în ce mai agresivă, supraviețuirea nu mai este posibilă decât adoptând o implicare
activă în procesul de vanzare.

Puncte cheie
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓

Ce este vânzarea activă
Diferența dintre vânzare activă, cumpărare și servir
Așteptările clientulu
Nevoi cunoscute vs. cumpărarea din impul
Canale de convingere: vizual, auditiv, senzoria
Procesul vânzării tranzacțional
Utilizarea rapidă a mijloacelor de vânzar
Metode de cross-selling și up-sellin
Exerciții situaționale

Format
✓ Workshop de 1 zi , bazat pe înțelegerea procesului de vânzare activă, și practicarea în
exerciții situaționale.

Cui se adresează ?
✓ Personal din magazinele de retai
✓ Personal HoReCa ( hoteluri , cafenele , restaurante
✓ Personal client-servic
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Sales &
Customer
Care

Negocieri
Constructive
Scopul programului
Cursul „Negocieri Constructive” furnizează participanților cunoștintele, abilitățile și atitudinile
necesare pentru a-și negocia în mod e cient obiectivele și interesele, păstrând în același timp
calitatea relației cu partenerii de discuții

Puncte cheie
✓ De niția și dimensiunile negocieri
✓ Marja de negociere, alternativele de negociere, puterea de negocier
✓ Puncte critice în pregatirea negocierii : BATNA, ZOPA , WA
✓ Conducerea discuției de negociere : Pașii procesulu
✓ Evitarea capcanelor: abordări iraționale și metode de combater
✓ Soluționarea con ictelor: ieșirea din impa
✓ Analiza rezultatelor și stabilirea etapelor de implementare a soluție
✓ Exerciții de negociere individuale și de echipă

Format
✓ Workshop de 1-2 zile, bazat pe practicarea individuală a tacticilor de negociere .
Studiile de caz și jocurile de rol sunt concepute pentru a-i ajuta pe participanți să
învățe cum să-și pregătească o negociere, să conducă o discuție de negociere; să
citească expresiile faciale, limbajul corpului, vocea, stilul verbal și cuvintele folosite.
Participanții vor exersa aceste abilități într-un mediu sigur, folosind aplicații video
precum și o succesiune de jocuri de rol lmate și analizate în grup.

Cui se adresează ?
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✓ Profesionistilor în vanzari sau achiziții, managerilor și subordonaților care
interacționează cu clienți interni și extern

NOTELE TALE
Nevoi de training | Nevoi de business | Personalizare

Nevoi de Training

Care ar putea

Observații

grupul țintă la care te gândești ?

……………………………………………………………………………….

Ce nevoi de învățare și dezvoltare există în prezent ?

……………………………………………………………………………….

Ce nevoi ar putea să apară în viitor ?

……………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………….

Nevoi de Business

……………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………….

Căror nevoi de busines se subordonează nevoile de
training ?

……………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………….

Ce indicatori cheie se aseteaptă să e îmbunătățiți
prin învățare și dezvoltare?

……………………………………………………………………………….

Care sunt obiectivele strategice vizate, și nevoile de
aliniere ?

……………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………….

Personalizare și adaptare

……………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………….

Ce nevoi speci ce există în legătura cu structura ,
conținutul sau durata cursului ?

……………………………………………………………………………….

Ce preferințe de învățare au participanții ?

……………………………………………………………………………….

Ce metode de follow-up ar
măsurarea rezultatelor ?

……………………………………………………………………………….

posibile pentru

……………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………….

fi
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OFERTA FINANCIARĂ

ELEMENT DE LUCRU

Tarif preferential LIDL

Tarif standard

(discount 18 %)

Identificare nevoilor specifice ( interviuri cu
reprezentanții grupului țintă și cu factorii de

n/a
Inclus în costul programului

decizie)
Personalizarea cursului în funcție de nevoile
specifice

n/a

Inclus în costul programului

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

n/a
Inclus în costul programului

media, etc.)
Tarif implementare training

5500 Ron +TVA / zi

4500 Ron +TVA / zi

Inclus în costul programului

n/a

Raportul managerial (evaluarea cursului,
centralizarea informațiilor sugestii de
dezvoltare ulterioară)
Total investiție program 1 zi

4500 Ron +TVA

Va mulțumim pentru interesul acordat și așteptăm feedback-ul dumneavoastră.
Cu stima,

Mihai Curelea
Master Trainer
0723 016 665
mihai.curelea@scoaladetraining.ro

STAND UP TRAINING SRL
Theodor Sperantia 135, Sector 3, Bucuresti
0723 016 665,
contact@scoaladetraining.ro
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