ATELIER VIRTUAL D.I.S.C –
DESCOPERĂ-ȚI PERSONALITATEA

1

Cuprins
01

Prezentare program

02

Cum lucrăm

04

Investiție

03

Structură și conținut
program

05

Prezentare companie

www.exelo.ro

2

Prezentare atelier

Obiective

iulie 2019

▋

cunoașteți mai profund comportamentul propriu

▋

îi înțelegeți mai bine pe cei din jur

▋

vă îmbunătățiți relațiile și creșteți productivitatea

www.exelo.ro

Poți schimba doar lucrurile pe care le
conștientizezi!

1. Te cunoști
pe tine
Îți descoperi
punctele tari și
potențialul de
dezvoltare

2. Îi cunoști pe
colegii tăi
Înţelegi
comportamentul
lor și diferențele

www.exelo.ro

3. Începi
schimbarea
Îmbunătățești
eficiența personală
și colaborarea în
echipă

Cum lucrăm
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Cum lucrăm:
O ABORDARE INTERACTIVĂ
Acest atelier este virtual.
Tot conținutul programului este livrat într-o manieră extrem de interactivă.
În fiecare sesiune este alocat timp pentru a câștiga experiență practică și veți primi un
feedback de la colegi și trainer.
În plus, pentru practicarea abilităților, grupul în sine servește ca un grup de învățare,
pentru a experimenta aici și acum modul în care se construiește încrederea în echipă
Vom reflecta asupra dinamicii de grup și asupra dezvoltării echipei pe parcursul celor 2 sesiuni,
timp de 2 săptămâni.
Pentru a ne asigura că fiecare sesiune va fi interactivă și captivantă, numărul de participanți în
fiecare grupă va fi de maxim 12.

Structură atelier
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Conținutul atelier
1. Introducere – personalitate și comportament
2. Înțelegerea stilurilor comportamentale. Modelul D-I-S-C
3. Feedaback si feed forward

4. Îmbunătățirea colaborării și comunicării în echipă

iulie 2019

www.exelo.ro

Structură atelier:
Sesiune 1

Sesiune 2

2,5 ore

2 ore

Sesiune virtuală
Sesiunea 1
Imaginea de sine. Modelul Marston
Profil comportamental –
completare chestionar on line
Înțelegerea dimensiunilor comportamentale
Semnificația graficelor

Lucru individual
Sesiunea 2
Recapitulare
Secvente video – identificare stiluri
Dezvoltarea strategiilor pentru succes
Să înțelegem combinațiile DISC
Plan de acțiune

TRAINER
Raluca Cîmpea
MBA, ACC, LLSSGB

Cu o experinta profesionala de peste 24 de ani, Raluca este Senior Trainer&Coach. Complexa ei
experienta combina cunostintele teoretice certificate prin diplomele profesionale cu cele practice.
Raluca Cîmpea a activat 24 ani ca Manager de Proiect, Director Program, Director Operational,
Director Scoală de Business si peste 16 ani ca Senior Trainer, Consultant. Articolele sale
profesionale au fost publicate in Capital, e-Week, Cariere. A condus timp de 5 ani proiecte ale
Bancii Europene de Investii in Romania si al Bancii Consiliului Europei, a lucrat pentru ONU timp de
2 ani.

Raluca Cîmpea este partener fondator EXELO Training&Development, Coach certificat
international (ACC by ICF), trainer certificat Global Knowledge, trainer certificat Persolog DISC,
trainer certificate model Time Management - persolog gmbh, trainer asociat Demos Germania,
Demos Pragoeduca Cehia si Hemsley Fraser – UK, trainer certificate SimTeam – Ungaria, certificat
instrumente GPI, trainer certificat 360 Leadership assesment
Cunostintele Ralucai Cîmpea sunt certificate de diplome emise de prestigioare institutii in domeniu :
MBA - obtinut la Open University Business School - UK, Diploma Profesionala in Management cu
Distinctie - obtinuta la Open University Business School - UK, Certificat Profesional in Management
-- Open University Business School - UK, Yale Business School – Negotiation,CoachingMetasystem Coaching Institute,& Coachindipity, Coaching & NLPt - acreditated by EANLPt
și European Coaching Federation - EuCF., Manager de Proiect Certificat de catre Computing for
Commerce & Industry – UK, LSS Green BELT IASSC, , Negocierea contractelor internationale –
Ramboll Danemarca, Associate Certified Coach - International Coaching Federation ( ICF)

Investiție
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Aspecte practice:
INVESTIȚIA DE TIMP
Ore de training virtual (teorie, practică,
feedback) – 2 sesiuni
Pregătire individuală (estimat)
Total

ORE
4,5

PREȚ

EURO+TVA/persoană

Sesiuni virtuale și materiale
de training /participant
Transport și cazare trainer

2
6,5

Coaching one-to-one
(opțional)

CERINȚE TEHNICE
Un computer sau laptop cu internet de mare viteză
Posibilitatea de a instala o aplicație nouă pe dispozitiv, înainte de prima sesiune (dacă este cazul)
Căști USB
Un loc liniștit de lucru (fără zgomote de fundal)

150
0
150 euro/oră

PREZENTARE EXELO
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Motive să lucrați cu EXELO
EXperiență
Instruirea este critică pentru succesul
organizațiilor. Mediul de business de azi se
caracterizează prin evoluții rapide,
competitivitate și cerere pentru forța de
muncă calificată. Serviciile de instruire oferite
de noi sunt proiectate să sprijine clienții noștri
să-și urmeze strategiile și să-și atingă
obiectivele.

EXpertiză
Trainerii și consultanții noștri au experieță
în organizații naționale și multinaționale
de peste 15 ani. Dețin o experiență în
lucru cu adulții atât națională cât și
internațională. Ne asigurăm prin învățare
continuă să furnizeze clienților noștri cele
mai noi și moderne soluții.

EXcelență operațională
Ne concentrăm întreaga atenție pe a
livra cel mai bun suport și cele mai
bune practici în domeniu clienților
noștri, plasându-i în centrul afacerii
noastre. Suntem flexibili în a adapta
conținutul, structura, numărul de zile
în funcție de obiectivele și nevoile de
dezvoltare ale participanților la
training.

EXtindere globală
Apartenența la rețeaua Global
Knowledge, înseamnă a fi parte dintr-o
organizație cu peste 45 de centre
dedicate, în 14 țări europene, cu peste
500 de angajați în Europa, care
instruiește peste 2000 de angajați în
fiecare zi. Global Knowledge este
prezent pe 5 continente, în 45 de țări.
Cursurile se livrează în 100 de limbi.

EXELO
VIZIUNE
• Punem suflet şi ambiţie în fiecare proiect, obiectiv şi sarcină, pentru a scoate la iveală ce este mai
bun în oameni: valori, abilităţi şi cunoştinţe, pentru a construi un mediu de afaceri durabil şi sănătos.
MISIUNE
• EXELO înseamnă excelenţă în soluţii personalizate pentru dezvoltarea organizaţională şi individuală.
Orientarea faţă de client, anii de know-how, partenerii internaţionali şi dedicarea exclusivă fac parte
integrantă din toate proiectele noastre.
• Stabilind cele mai înalte standarde, EXELO are ca misiune principală să ajungă între liderii de pe piaţă,
crescând profitabilitatea și continuându-şi creşterea organică. Scopul nostru este acela de a oferi
excelenţa în toate serviciile pentru clienţii noştri.

EXELO
Analiză de
business

Prin intermediul
programelor pe care vi le
punem la dispoziţie, vă
invităm să vă dezvoltaţi
abilităţile analitice şi de
comunicare necesare în
identificarea și
îmbunătăţirea
proceselor din
organizaţia
dumneavoastră.

Abilități de
business

Construite pe situații reale
și cazuri concrete
cursurile noastre vă vor
ajuta să dezvoltaţi
competenţe privind
vânzarea, gestionarea
timpului și prioritizarea
sarcinilor, negocierea,
comunicarea, motivarea,
soluționarea conflictelor,
realizarea unor prezentări
eficiente, utilizarea
diferitelor stiluri de
leadership.

Management
de proiect

Programele noastre de
Management de Proiect
sunt construite pornind de
la conceptele Ghidului
PMBoK® şi au la bază cele
mai bune practici
existente la nivel mondial,
dublate de exerciţiile
susţinute de trainerii
noştri experimentaţi și
certificaţi.

Excelență
operațională

Programele EXELO de
Excelență Operațională vă
ajută să răspundeți
cerințelor în continuă
creștere privind eficiența
și calitatea pentru
actualele locații de
producție din Romania.

Dezvoltare
organizațională

Îmbinând know-how-ul
Global Knowledge şi
experienţa dobândită pe
piaţa românească, specialiştii
nostri vă vor însoţi şi călăuzi
în a găsi soluţii specifice
organizaţiei dumneavoastră,
călăuzindu-vă în drumul spre
performanţă.

Cei care ne-au ales

MULȚUMIM!
Raluca Cîmpea, MBA, ACC
0729.700.768
Raluca.cimpea@exelo.ro

www.exelo.ro
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