Proiect de transfer de inovaţie Leonardo da Vinci
2012-1-HU1-LEO05-05847
ADAPTYKES – Adaptarea sesiunilor de formare după modelul Programului Finlandez de Dezvoltare la
Locul de Muncă (TYKES)

Managementul Competențelor

22-23 octombrie 2014, Cluj-Napoca, sediul APM
Formatori: Monica ZAHARIE, Teodora FĂRCAȘ
Timp
(durata
estimată a
exerciţiului)
Ziua 1:
14.45-15.00

Activitate/exerciţiu

Instrucţiuni,
Scopul activităţii/exerciţiului

Sosire, pregătirea
camerei

15.00-15.30
Teodora
Monica

Prezentarea
participanţilor,
adunarea aşteptărilor

15.30-15.45
Monica

Introducere în
Managementul
Competențelor

Pregătire/
Persoana
responsabilă cu
pregătirea
Lista participanţilor,
etichete, pixuri

- participanții se prezintă, iar prin intermediul
anului de pe monedele pe care le-au ales
spun un eveniment important pt ei din acea
perioadă;
- participanţii răspund la următoarele două
întrebări:
Care sunt aşteptările dvs. legate de aceste
sesiuni de formare?
Care sunt îndoielile dvs. legate de sesiunile
de formare?
Participanții răspund la următoarele
întrebări:
Ce reprezintă pentru dvs. competența?
(prezentată mâna competenței)

Monede
Flip-chart

Laptop, proiector

Comentarii, evaluarea
formatorilor

Sala a fost pregătită şi
aparatura pusă în
funcţiune de către traineri
la timp. Majoritatea
participanţilor au ajuns la
începutul cursului.
Cursanții au fost deschiși
atât în propria prezentare
cât și în exprimarea
temerilor dar și a
așteptărilor.
A fost o activitate foarte
utilă atât pentru cursanți
cât și pentru formatori.
„Exercițiul” cu moneda a
destins atmosfera.
Cursanții au s-au implicat
activ în discuție, iar
rezultatele discuțiilor au
dus la clarificarea
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exerciţiului)

Activitate/exerciţiu

15.45-16.45
Monica
Teodora

Prezentarea hărții
competenței.
Exercițiu de grup: 3
grupuri a câte 3-4
persoane

17.00-19.00
Monica

Identificarea
competențelor dintrun CV dat.

Instrucţiuni,
Scopul activităţii/exerciţiului
Identificați exemple de competențe?
Cum este inclus managementul
competențelor în managementul resurselor
umane.
Identificați competențele pe care trebuie să
le dețină:
Grupul 1 – recepționer-distribuitor
Grupul 2 – secretar
Grupul 3 – persoana de ofertare
Reprezentați grafic (desen) și realizați harta
competențelor.
Evaluați cele 3 CV-uri pentru postul de
secretar și identificați competențele deținute
de aplicanți în legătură cu descrierea
postului.

Pregătire/
Persoana
responsabilă cu
pregătirea

Comentarii, evaluarea
formatorilor
termenului de
competență și importanța
sa pentru angajatori.

Flip-chart, carioci

CV-uri

A fost un exercițiu foarte
bun pentru participanți
care au fost foarte
implicați și au realizat
descrieri și desene foarte
interesante. Harta li s-a
părut un instrument
foarte util.
Participanții au găsit
foarte util acest exercițiu
deoarece nevoile lor,
expuse la începutul,
cursului se refereau la
partea de recrutare a
personalului. Așadar, au
fost foarte implicați în
discuții.
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Timp
(durata
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exerciţiului)
19.00-19.30

Activitate/exerciţiu

Instrucţiuni,
Scopul activităţii/exerciţiului
Discuție liberă

19.30-20.00
Teodora

Discuții pe baza a ceea
există ca descriere a
postului pe piața
muncii din România.
Identificarea
competențelor pe care
angajații de care ei au
nevoie ar trebui să le
posede.
Evaluarea primei zile
de training, întrebări

Ziua 2
14.45-15.00

Sosire, discuții

Discuție liberă

Participanţii sunt rugaţi să scrie pe post-it
problemele neclarificate

Pregătire/
Persoana
responsabilă cu
pregătirea

Autocolante (postit), flip chart

Comentarii, evaluarea
formatorilor
Din nou cursanții s-au
exprimat pe rând. Au
existat anumite dificultăți
cu unii cursanți care
aveau tendința să
vorbească mai mult, de
aceea acest gen de
discuții au alternat cu
excercițiile scrise.
După prima zi cursanții își
doresc să afle mai multe
despre cum să își recruteze
personalul potrivit pentru
compania lor. De
asemenea au declarat că
sunt interesați cum își pot
motiva angajații. Aceste
aspecte au fost pregătite
pentru a doua zi.
Cursanții s-au implicat
activ în exercițiile de
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Activitate/exerciţiu

Instrucţiuni,
Scopul activităţii/exerciţiului

Pregătire/
Persoana
responsabilă cu
pregătirea

recapitulative

Comentarii, evaluarea
formatorilor
recapitulare. Au mai fost
clarificate anumite aspecte
care le-au rămas neclare
după prima zi.

15.00-16.00
Monica

Interviul bazat pe
competențe

Pe ce anume trebuie să se concentreze un
interviu de angajare?
Joc de rol: simularea unui interviu de
angajare pentru persoana de ofertare. Unul
dintre participanți s-a oferit să fie
intervievatul, restul grupului au fost împățiți
pe reprezentați din diverse departamente
care sunt afectate de această poziție.

CV, foi, pixuri

16.15-17.45
Monica

Motivarea la locul de
muncă

Prelegere interactivă despre metodele de
evaluare și despre importanța feedback-ului
în motivarea personalului.

Laptop, proiector

17.45-18.00
Teodora

Evaluarea cursului,
încheiere

Participanţii sunt rugaţi să completeze
chestionarul de evaluare

Chestionare de
evaluare

Jocul de rol a fost foarte
stimulant. Intervievatul s-a
descurcat foarte bine. S-au
discutat atitudinile
cursanților implicați în joc
și s-au dat exemple de
„așa da, așa nu”. Din nou
o surpriză plăcută, grupul
de cursanți foarte
comunicativi și implicați.
Au fost incluse aici și
metodele din suportul de
curs. Cursanții au fost
interesați și s-au implicat
activ.
Nici un cursant nu a
refuzat completarea
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Instrucţiuni,
Scopul activităţii/exerciţiului

Pregătire/
Persoana
responsabilă cu
pregătirea

Comentarii, evaluarea
formatorilor
chestionarului, obținând
astfel un feedback
relevant.

General evaluation of the pilot training (Evaluarea generală a sesiunii de formare)
 The most successful parts and the possible reasons for that (cele mai de succes părţi şi motivele posibile)
• „hot topic”;
• Desire to know what exactly means „competence management” and how can help the business;
• novelty of the instruments for the participants (competence map, competence diagram)
• well prepared presentations and exercises
• active and motivated participants
• interactive sessions
• games and role play
 Errors and possible causes (erori şi cauzele posibile)
 insufficient time to discuss in detail all topics that the broad competence management involves
 “visitors” – participants showing up late and/or leaving early because they do not have suficent time (maybe they are the only
employee of the company)
 Participants willing to express to much from their experinces
 The diversity of each participat’s needs
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 Learning points related to exercices and cooperation during the pilots (puncte de învăţare referitoare la exerciţii sau cooperare în cadrul
sesiunilor)
 To many free discussions which brought to shorten the time for interesting issues
 To extend the days of the training
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