
Training The Trainer – workshop 2 zile
Daca esti implicat in pregatirea altor persoane, stii cat de provocator este. Unele persoane au 
cunostinte dar nu sunt eficienti in comunicarea lor. Altii cred ca, daca au vazut pe cineva facand, 
pot si ei. Pentru a fi un trainer de succes, trebuie sa faci ca trainingul tau sa “prinda” – este 
nevoie de o serie de abilitati.  Acest curs stil workshop te va invata sa creezi si livrezi training 
profesionist, eficient ca si cost. Vei participa activ si vei planifica propria dezvoltare. Studiile de 
caz,  sesiunile  de  informare,  grupurile  de  discutie  si  exercitiile  practice  sunt  combinate  cu 
oportunitatea de a face propriile prezentari. Vei da si vei primi feed-back pe materialul filmat. 
Invata FACAND. Vei constata cum tehnica ta se imbunatateste vizibil. 

Ciclul de training. Training – Teaching – 
Coaching – Mentoring.

Intelegerea fiecarei etape din proces si cum sunt 
legate  intre  ele  pentru  a  obtine  succes  in 
formare  altor  persoane. Constientizarea 
notiunilor. 

Materiale vizuale Diferite  modalitati  de  folosire  a  materialelor 
vizuale  pentru  a  imbunatati  o  prezentare.  
Recunoasterea  puterii  limbajului  corpului,  si  
invatarea  adaptarii  stilului  propriu  la  fiecare 
situatie

Vocea Invatarea varierii volumului, tonului si a vitezei 
de vorbire pentru a mentine interesul si a creste  
impactul. 

Notite personale si Prezenta Diferite moduri de a pregati si a folosi note de 
curs si stabilirea unei strategii viitoare pentru a 
garanta obtinerea unui rezultat profesionist. 

Adresarea de intrebari Exersarea  si  perfectionarea diferitelor  moduri  
de  a  trata  intrebarile  pentru  a  maximiza 
eficienta prezentarii. 

Varietatea audientei. Recunoasterea  diferitelor  tehnici  disponibile 
pentru a face fata participantilor tacuti, foarte 
vorbareti, foarte siguri pe ei sau care constituie  
o provocare.

Evaluarea eficientei trainingului Diferite  moduri  de  masurare  a  eficientei  
trainingului. Deciderea asupra ariilor ce vor fi  
evaluate si planificarea unei strategii viitoare. 

Prezentari practice Pregatirea si prezentarea (individual si in grup)  
a unor sesiuni diverse de training si primirea de 
feedback structurat. 


