Team Chemistry - e-Learning
(Chimia echipei)
Componente: Prezentare PowerPoint
Durata: Aprox. 1h 5min
In lumea stiintifica, chimia este o explorare a proprietatilor materiei, ale intaractiunii acesteia
si a substantelor care sunt produse. Aceleasi principii de baza sunt aplicabile si in mediul de lucru –
motivul pentru care folosim adesea „ chimia” este pentru a descrie efectele intangibile dar pozitive
ale lucrului in echipa. Deoarece fundamentele pentru a intelege dezvoltarea si performanta unei
echipe este o reflexie a abilitatilor, caracteristicilor si punctelor forte ale fiecarei persoane si a acelor
calitati care pot fi combinate pentru a forma coeziune, relatii de colaborare care au ca rezultat un
nivel inalt de productivitate.
Potrivit pentru oricine isi doreste sa aiba o influenta in structura unei echipe, cursul Team
Chemistry ii invata pe participanti sa identifice si sa coreleze diferite abilitati complementare,
caracteristici si puncte forte in rolurile din echipa. De asemenea, vor invata tehnici de observare a
interactiunilor, stabilind modele pozitive de comunicare, depasind gandirea de grup, dezvoltand
responsabilitati comune legate de rezultate si stimuland moralul.
Obiectivele cursului:
 Intelegerea modului in care se aleg membrii unei echipe pentru a crea o echipa cu o
performanta ridicata
 Influentarea punctelor forte ale membrilor echipei pentru a potenta performanta
 Implementarea strategiilor de promovare a interactiunilor pozitive
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Evaluarea procesului de echipa si rezultatele acesteia
Recunoasterea responsabilitatilor unui lider de echipa

Disponibil in varianta de program de training e-Learning pentru studiu individual dar si in
varianta de program de training in sala, cursul Team Chemistry 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:
 Alegerea elementelor
 Crearea unor ecuatii echilibrate
 Observarea interactiunilor
 Masurarea rezultatelor
 Conducerea echipei
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: team-leader, echipa, comunicare, team chemistry, coeziune, cooperare, e-learning,
training
Training, assessment, simulari, jocuri din aceeasi categorie: Reproducible Training Library
– Ultimate Collection, Team Excellence – e-Learning, Skillful Collaboration – e-Learning,
Organizational Trust – e-Learning
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