Curs: Trainer 2020 - un trainer pentru o lume în schimbare
The new world of learning

Certificat recunoscut ILM - Institute of Leadership and
Management (Marea Britanie)
De la formator clasic la facilitator al învățării în organizații, un
trainer de succes!

Despre LIDEEA
LIDEEA Development Actions S.R.L. este o companie românească privată
înființată în anul 1998, prezentă în România și în alte țări europene. LIDEEA există
pentru dezvoltarea, schimbarea și performanța oamenilor, organizațiilor și
regiunilor, iar sub deviza „It’s all about performance!” furnizează un pachet de
servicii de consultanță și training, orientate spre rezultatele organizației și a
oamenilor. Adoptând noi abordări, combinând inovativ metode și tehnici găsim
soluția optimă pentru beneficiarii noștri.
Participanții la programele noastre de învățare și dezvoltare se pot bucura de
beneficiile recunoașterii internaționale a competențelor prin Institute of
Leadership and Management (ILM - Marea Britanie), dar și de opțiunea de
învățare la distanță prin LIDZone, propria noastră platformă de e-learning.

Liliana Lucaciu
Managing Director LIDEEA

„Fiecare nou proiect sau training
este o provocare pentru noi.
Căutăm reţete de succes, combinații
de metode și tehnici, suntem în
continuă căutare a „factorului X”
care mobilizează, energizează şi
entuziasmează oamenii pentru a
învăța, pentru a se schimba sau a
schimba în jurul lor. Lucrăm tot mai
mult cu grupuri mici sau individual,
promovăm programele flexibile
incluzând eLearning-ul, încurajăm
asumarea
individuală
a
responsabilității pentru procesul de
învățare, iar noi, trainerii LIDEEA,
creăm
procese
de
învățare
„mănușă” pe procesele reale din
organizații” .

Despre cursul Trainer 2020 - un trainer pentru o
lume în schimbare
Cursul Trainer 2020 - un trainer pentru o lume în schimbare se desfășoară online
folosind platforma de eLearning LIDZone. Programul de training include 3 module
de studiu, webinars (seminarii online), aplicații practice, coaching online, prezentări
video, forumuri de discuții și sesiuni video individuale. Cursul se finalizează cu
evaluarea competențelor dobândite prin rezolvarea aplicațiilor practice și a
exercițiilor.
Cursul este recunoscut de Institute of Leadership and Management, certificatul
fiind emis de această reputată instituție internațională. ILM este marcă înregistrată
a City and Guilds of London Institute și toate drepturile de utilizare sunt rezervate.
Participanții care finalizează cu succes cursul vor primi la sfârșitul cursului:


Un certificat de competențe emis de LIDEEA;



Un certificat de competențe recunoscut ILM.

Participanții pot să opteze pentru ambele certificate sau doar pentru unul dintre
ele.
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Ce spun participanții
noștri…

Program de dezvoltare: Trainer 2020 - un trainer
pentru o lume în schimbare

„Programul a reflectat întocmai
fişa postului meu… a fost exact
ceea ce aveam de făcut la locul
de muncă şi nu mai făcusem
niciodată.”
„A fost cel mai util curs pe care
l-am făcut... am mai participat
la cursuri pe această temă în
ţară şi în străinătate, dar pot să
spun că acum am înţeles cu
adevărat şi ştiu să aplic ceea ce
am învăţat.”
„Am apreciat cel mai mult
combinaţia perfectă între:
flexibilitatea accesării cursului
on-line, bogăţia cunoştinţelor şi
surselor disponibile, prezenţa
fizică şi virtuală a „coaches”,
workshop-urile clasice, scurte şi
focalizate.”
„Programul a răspuns exact la
întrebarile pe care le aveam,
utilitatea cursului constând în
modul practic în care a fost
structurat, adaptarea la nevoile
și programul meu și exemplele
concrete oferite.”
„Am dobândit o nouă înțelegere
asupra ceea ce înseamnă
sistemul
de
evaluare
a
performanțelor pentru mine ca
șef de departament. Totul este
practic, și ceea ce mi se părea
pur birocratic a devenit calea de
a mă înțelege cu oamenii mei.
Simt că sunt un manager mai
bun”.

Beneficii ale participării la acest curs
Participanții:
- Vor fi capabili să explice modul în care învățarea contribuie la performanța
organizației;
- Vor înțelege ce înseamnă, în practică, trecerea de la formare la învățare și
dezvoltare
și
impactul
asupra
proceselor
și
programelor
organizației/companiei;
- Vor înțelege principiile de învățare pentru adulți și modul în care acestea se
aplică pe diferite tipuri de participanți;
-

Vor fi capabili să schițeze o strategie/un plan de acțiune pentru a alinia
procesele de învățare și dezvoltare la nevoile participanților;

-

Vor fi capabili să înțeleagă ciclul învățării și dezvoltării la nivel de organizație,
program și curs;

- Vor aplica în contextul cursului metodele și instrumentele cele mai potrivite
pentru analiza nevoilor, conceperea și livrarea programelor de învățare și
dezvoltare;
- Vor analiza metodele de evaluare a procesului de învățare și vor selecta cele
mai potrivite metode într-o situație dată;
- Vor fi capabili să formuleze, să aplice și să evalueze competențele cheie ale
unui trainer de înaltă performanță.

Pentru cine este util acest curs
Cursul este dedicat trainerilor, specialiștilor, managerilor cu responsabilități în
gestionarea învățării în cadrul companiilor/organizațiilor. Un curs provocator
despre schimbările în procesele de învățare și modul în care răspundem acestor
schimbări: metode noi, combinație creativă de metode și tehnici, elearning, dar
mai ales cerințele privind efectele învățării.
Puteți să vă bucurați de beneficiile unui astfel de curs dacă sunteți:
-

Manageri cu responsabilități în gestionarea învățării în cadrul
companiilor/organizațiilor;

-

Specialiști în Resurse Umane implicați în conceperea și furnizarea de
programe/cursuri de formare și dezvoltare profesională;

-

Traineri, manageri ai furnizorilor de formare profesională;

-

Orice persoană interesată în a gestiona în mod eficient procesul ei de
învățare, în contextul unor noi metode de învățare și abordări.

Cursul va fi adaptat fiecărei categorii de participanți prin aplicații relevante
activității de la locul de muncă.
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Descrierea Programului Trainer 2020 - un trainer pentru o
lume în schimbare
Durata:
3
săptămâni
în
sistem
eLearning
pe
platforma
LIDZone
(http://www.lideea.eu/moodle/). Programul de training include 3 module de
studiu, webinars (seminarii online), aplicații practice, coaching online, prezentări
video, forumuri de discuții și sesiuni video individuale. Cursul se finalizează cu
evaluarea competențelor dobândite prin rezolvarea aplicațiilor practice și a
exercițiilor.

Conţinutul programului

Platforma LIDZone

Modulul 1– O lume a training-ului în schimbare: imaginea de ansamblu
 Procesele de învățare în cadrul organizațiilor/companiilor și proiectele
de învățare și dezvoltare;
 Roluri și responsabilități în procesele de învățare și dezvoltare;
 Legătura dintre învățare, capabilitățile organizației/companiei și
performanță;
 Trecerea de la formare la învățarea în companii/organizații și
furnizorii de servicii de formare profesională;
 Principiile de învățare în practică;
 Cum să abordezi o gamă variată de participanți: generații diferite,
atitudini diferite și preferințe diferite;
 O lume în schimbare a trainerilor și participanților, abordări noi.
 Strategii și acțiuni pentru a alinia procesele de învățare și dezvoltare
la nevoile în schimbare ale indivizilor.
Modulul 2 – Învățarea și dezvoltarea în practică. Evoluțiile recente
 Ciclul învățării și dezvoltării, programul și nivelul cursului în cadrul
organizației/companiei;
 Fazele ciclului, metode și activități specifice, roluri și responsabilități;
 Învățarea mixtă/blended: în căutarea celui mai bun mix de metode
tradiționale, elearning, action learning, coaching, etc.;
 Metode și instrumente pentru identificarea nevoilor de învățare;
 Ce poate merge rău, dacă nu cunoașteți nevoile de formare reale?;
 Formularea obiectivelor de învățare;
 Utilizarea eficientă a planurilor de învățare;
 Managementul evenimentelor de formare;
 Monitorizarea progresului programelor de învățare mixte (inclusiv
formarea la locul de muncă, coaching-ul și procesele de eLearning);
 Evaluarea tradițională: modelul Kirkpatrick, recuperarea investiției;
 Evoluțiile recente: măsurarea învățării eficiente, abordarea RAM,
valoarea învățării.
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Conţinutul programului
Modulul 3 – Rolul trainerilor în schimbare. Cum poți deveni un trainer de succes.
 Profilul unui trainer de succes;
 Așteptări de la un trainer. Ce înseamnă un program de
training/învățare ”bun”?
 Rolurile și competențele trainerului, ingredientul X al succesului;
 Crearea
relațiilor
interpersonale,
construirea
credibilității,
angajamentul de a schimba, managementul grupului, facilitarea
transferului învățării, ”supraviețuirea ca trainer”.

Ce altceva ar trebui să știu
Locație, calendar
Cursul conține 3 module de studiu, structurate în 3 săptămâni, câte un modul în
fiecare săptămână. Acest program de instruire online se desfășoară pe platforma
de eLearning LIDZone http://www.lideea.eu/moodle/.
Cursul se va desfășura în perioada 24 aprilie – 15 mai 2017.

Investiția dumneavoastră în acest curs
Este de 800 RON + TVA și include:
- Accesul la platforma online LIDZone;
- Participarea la cele trei module de studiu și materialele aferente;
- Interacțiune prin conferințe video cu colegii și trainerii, webinars
(seminarii online), forumuri de discuții, materiale audio-video;
- Îndrumare directă din partea trainerilor pe durata cursului (de la
distanță);
- Certificarea competențelor LIDEEA.
Ofertă specială pentru studenți și absolvenții promoției 2016 (facultate sau
master): pachet promoțional - tarif de baza de doar 200 RON (nu include
TVA). Locurile sunt limitate!
Tarife de certificare ILM (doar pentru cei care doresc certificare ILM –
opțional) – 69 £, care acoperă:
- Taxa de înregistrare ILM;
- Taxa de certificare și evaluare;
- 6 luni statut de membru ILM cu acces la resursele dedicate
membrilor.
Participanții care optează doar pentru certificatul LIDEEA vor plăti doar tariful
de bază de 800 RON.
Nota: Pentru mai mulți participanți de la aceeași instituție se aplică un discount de
10%, începând de la al 2-lea participant.
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Cum arată certificatul ILM

Ce altceva ar trebui să știu
4 pași pentru a vă bucura de beneficiile cursului Trainer 2020 - un trainer
pentru o lume în schimbare
1. Verificați Oferta de cursuri (http://lideea.eu/magazin/) pentru a identifica
acest curs cu perioada potrivită;
2. Achiziționați cursul prin sistemul nostru de plata online, efectuați plata.
3. Veți fi contactat de reprezentanții LIDEEA pentru confirmarea înscrierii și
îndrumare pentru accesarea cursului.
4. Vă bucurați de beneficiile participării și absolvirii cursului.

Liliana Olivia Lucaciu
Director
LIDEEA Development Actions S.R.L.

... și certificatul LIDEEA
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