ŞCOALA DE TRAINERI

CONCEPT
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Școala de traineri este un program ce are ca obiectiv formarea unor
traineri profesioniști din rândul angajaților companiilor. Astfel, echipe de
angajați ce devin traineri vor livra sesiuni de training și workshop către
ceilalți angajați în mod organizat, în paralel cu activitatea operațională
de bază. Programul facilitează îmbunătățirea performanței angajaților
prin potențarea abilităților existente și dezvoltarea noilor capabilități
într-un cadru motivant, inovativ și autentic.

Școala de traineri aduce beneficii deopotrivă companiilor și
angajaților. Prin identificarea și susținerea celor ce doresc să devină
traineri, compania deține un instrument prin care oferă angajaților
oportunitatea de a se dezvolta pe termen lung, ceea ce contribuie la
reținerea talentelor în organizație. În același timp, noii traineri vor putea
implementa programul în organizația lor, urmând să livreze colegilor
diverse programe de training. Astfel, se vor dezvolta atât ei, cât și colegii.
Valorile pe baza cărora derulăm acest program sunt dezvoltarea laterală,
colaborarea, diversitatea, interactivitatea și calitatea.
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ETAPELE PROGRAMULUI
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01. Înscriere/ Înregistrarea companiei în program
Trimitere CV și scrisoare de intenție

02. Recrutare și selecție

CV, scrisoare de intenție, testare logică și de limbă, interviu,
prezentare individuală, facilitare sesiune de grup

03. Pregătire + Certificare ANC (Autoritatea Națională pentru Calificări)
Curs Formator + Examen de certificare pentru ocupația de formator
cod COR 242401

04. Însușire materiale de training

Pregătirea unui curs al companiei sau a unui curs din portofoliul APT*

05. Sprijin din partea trainerilor seniori
Întâlniri de coaching, Q&A și feedback

06. Livrare de sesiuni de training și workshop
În baza unui plan trimestrial

*Cursurile din portofoliul APT abordează teme de interes general, precum:
99 Bazele comunicării
99 Comportamentul în afaceri
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99 Comunicarea prin E-mail
99 Satisfacția clienților
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bENEFICIILE PROGRAMULUI
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Ca promotori ai culturii de dezvoltare personală și profesională continuă,
facilităm transformarea potențialului în excelență, atât în rândul viitorilor
participanți la training, cât și în rândul membrilor echipei școlii de training.
În acord cu strategia și nevoile dumneavoastră de business, la înscrierea în
programul Școala de traineri putem lua în considerare:
99 rating-ul de la ultima evaluare de performanță
99 vechimea în cadrul organizației
99 acordul managerului
Care este investiția companiei?
99
99
99
99
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timp pentru pregătire (Curs Formator): 4 zile
timp pentru structurarea și însușirea materialelor de curs
costuri pregătire + certificare (350 euro/ participant)
costuri specifice fiecărei etape

Beneficiile companiei:
99 Mai multe ore de training gratuite oferite celorlalți angajați
99 Creșterea competențelor și motivației angajaților din cadrul companiei
99 Competențe dezvoltate: vorbirea în public, susținerea prezentărilor,
organizare, facilitare a sesiunilor de grup
Beneficii pentru angajați:
99 Obținerea certificarării de formator, acreditată ANC (Autoritatea Națională
pentru Calificări)
99 Dezvoltarea carierei și îmbunătățirea competențelor de vorbire în public,
prezentare, organizare și facilitare a sesiunilor de grup
99 Varietate în activitatea zilnică
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