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Curs deschis Train the Trainer 

Interact, Bucuresti 

 
Acest curs urmareste dezvoltarea acelor aptitudini necesare tuturor celor care 

sustin traininguri pentru companie, pentru echipa sau pentru alti colegi. Cursul 
reprezinta abecedarul ideal pentru participantii care doresc sa devina traineri si poate, 
totodata, juca rolul de curs de perfectionare pentru trainerii cu experienta.  
 

Cursul va ajuta: 
 

• sa va descoperiti talentul de a vorbi in public si de a va structura ideile intr-un 
anume mod, astfel incat audienta sa poata urmari cu atentie ce doriti sa 
transmiteti 

 
• sa descoperiti care sunt acele tehnici de baza prin care, la final de training, 

participantii sa poata sa puna in aplicare, nu numai sa stie lucrurile exersate 
 

• sa intelegeti cum puteti ghida participantii la training in mod eficient 
 

• sa intelegeti care sunt modalitatile prin care puteti ridica nivelul de energie al 
grupului procesul de training  
 

 
Ce vei invata? 
 

• Cum sa transmiti ceea ce tu stii, astfel incat cel din fata ta sa inteleaga si sa 
poata aplica 

• Patru reguli in comunicarea in training esentiale pentru a fi eficient: 
o KISS 
o Dinti de fierastrau 
o Stop – Respira – Intreaba 
o Orizont de asteptare 

• Ce se afla inainte si dupa livrarea de training sau cum sa setezi un obiectiv de 
training astfel incat sa nu fii in incurcatura cand prezinti raportul de training 

• Care sunt tipurile de training si de ce nu sunt ele bine intelese in practica 
• Care este rolul jocului in training sau un joc de PAC-PAC 
• Care sunt cele mai utilizate metode de instruire; tips and tricks 
• Feed back-ul in training sau « feet’n’back » 
• Care sunt resorturile tale interioare ca trainer 

 
 
Cui i se adreseaza cursul? 
 
Cursul se adreseaza persoanelor care sunt interesate in a deveni traineri interni sau 
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externi sau care vor doar sa inteleaga un process de training. 
 
 
Detalii curs: 
 

• 3 zile, 9.00 – 17.00 
• cand: 4-5-6 martie 2020 
• investitie/participant/3 zile: 1-3 participanti, 450 Eur +TVA; 4-6 participanti, 

400 Eur + TVA 
 
 
 


