Meetings - e-Learning
(Intalniri/sedinte)
Componente: Prezentare PowerPoint
Durata: Aprox. 48 min
Sedintele – cu totii le avem. Vestea proasta? Se estimeaza ca peste 500 de companii pierd
75 milioane de dolari pe an din cauza sedintelor neproductive. Vestea buna? Majoritatea factorilor
care impiedica productivitatea se afla in controlul participantilor la sedinte. Acest training ajuta
participantii sa identifice si sa dezvolte anumite abilitati pentru a se asigura ca sedintele reprezinta
un avantaj, dar si un dezavantaj pentru angajati si organizatie.
Incheiarea cu succes a acestui training iti va spori cunostintele si abilitatile de a te pregati
eficient pentru intalniri sau sedinte. Fie ca tu conduci sedinta, fie ca participi la ea, acest program
furnizeaza informatii si tehnici pentru a profita din plin de sedinte. Pe langa aste practici,
participantii invata sa asigure o focalizare specifica in timpul sedintei, sa identifice semnele unei
sedinte neproductive, sa genereze idei pentru crearea unui mediu amuzant, pentru incurajarea
participarii si sa isi pregateasca o agenda corespunzatoare.
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Obiective:
 Rescunoasterea modurilor in care mintea ta functioneaza legat de sedinte
 Eliminarea obiceiurilor care fac o sedinta neproductiva
 Identificarea alternativelor la sedintele traditionale
 Manifestarea eficienta de a facilita aptitudinile
 Ajutarea grupului pentru a lua decizii rapid
 Asigurarea faptului ca fiecare sedinta se incheie cu puncte realizabile
Disponibil in varianta de program de training e-Learning pentru studiu individual dar si in
varianta de program de training in sala, cursul Meetings face parte din COLECTIA DE
TRAININGURI REPRODUCTIBILE si din BIBLIOTECA DE E-LEARNING, resurse de training
ce pot fi descarcate, customizate si reproduse. Fiind de usor de editat, fisierele sunt in Microsoft
Word si PowerPoint, aceste solutii de training sunt accesibile, se achizitioneaza o sigura data si pot
fi reproduse de cate ori va este necesar.
Continutul programului:
 O noua perspectiva asupra sedintelor
 Obiceiuri productive care tin de sedinte
 Practica in luarea deciziilor
Inclus:
 Teste
 Studiu de caz
Prinde cea mai buna oferta cumparand acest produs ca parte din ULTIMATE
COLLECTION. Economiseste astfel pentru toate trainingurile de care ai nevoie din categoria softskills.
Cuvinte cheie: meeting, sedinte, intalniri, organizatie, e-Learning, training
Training, assessment, simulari, jocuri din aceeasi categorie: Ways to Improvise in Training,
Meeting Repair kir – self assessment, What’s My Time Style? – deluxe facilitator set, Jungle Escape
5th Edition – deluxe kit
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