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Pregătirea pentru formare 
 
Pregătiți sala de ședințe din timp, informați participanții cu privire la locație și furnizați-le hărți, dacă 
este necesar. 
Confirmați numărul de participanți. 
Adunați-vă materialele și documentația justificativă. 
Dacă prezentarea este complexă, pregătiți un pachet de informații pentru fiecare participant. 
Distribuiți aceste pachete în avans pentru ca toată lumea să le poată examina înainte de sesiune. 
Faceți un test pentru a verifica materialele și încrederea în sine. Imaginați-vă publicul din fața dvs. 
Evaluați reacția lor. Încercați să înregistrați sesiunea de practică, astfel încât să o puteți adapta după 
nevoi. 
Revizuiți-vă obiectivele pentru a vă asigura că acestea sunt conforme cu ceea ce intenționați să 
livrați. Mai bine, asigurați-vă că ceea ce intenționați să livrați este direct legat de obiective. 
Realizați un set de rezervă de urgență cu markere, bandă de mascare, cărți de vizită, creioane, pixuri 
și becuri de rezervă pentru echipamente.  
 
Întâlniți-vă înainte cu câțiva participanți pentru a le evalua entuziasmul pentru pregătirea viitoare sau 
preocupările lor. Dacă detectați rezistență, oferiți-le posibilitatea de a parcurge prin: 

• Ascultare 

• Empatie 

• Le răspunde îngrijorării lor, dacă este posibil 

• Aflați cât de mult puteți despre publicul ce urmează a fi format: nivelurile de calificare ale 
acestora, datele demografice și experiențele anterioare de formare. 

 
Testați proiectorul și iluminatul camerei. 
Examinați evaluările altor grupuri cărora le-ați dat cursul. Stabiliți ce subiecte au generat cel mai 
puțin interes sau cea mai mare confuzie și analizați de ce. 
Discutați cu participanții pentru a afla cât de mult puteți despre stilurile lor de învățare, stilurile de 
comunicare și entuziasmul general despre formare. 
Oferiți-le participanților să completeze instrumentul de evaluare preliminară GirlsLead înainte de 
instruire, pentru a colecta mai multe informații despre așteptările lor și experiența în domeniu. 
Veniți la sesiune cât mai devreme posibil pentru a vă amesteca cu grupul și pentru a obține o idee 
despre entuziasmul lor pentru subiect. 
 
Exersați scrierea pe hârtia de flip chart înainte de atelier. Poate doriți să desenați linii pe hârtie 
(ușor, cu creionul) pentru a vă ajuta. De asemenea, multe dintre diagrame pot fi pregătite din timp. 
Pentru o notă suplimentară, includeți foi cu cuvintele „Amabilitate, participare și confidențialitate” 
scrise pe ele și postați-le în cameră. De asemenea, vă recomandăm să adăugați cuvintele Exerciții, Joc 
de rol, Învățare și Distracție. 
 
Utilizarea metodelor și tehnicilor interactive în timpul trainingului    
 
Tehnici de facilitare a interacțiunii (Icebreakers) 
Utilizarea tehnicilor de facilitare a interacțiunii este o modalitate excelentă de a începe sesiunea și de 
a dinamiza toată lumea și de a-i face receptivi la proces. Acestea îi ajută pe oameni să se relaxeze și 
să elimine inhibițilei care i-ar putea împiedica să participe la întrebări, discuții și exerciții 
experimentale. Aici puteți găsi câteva idei pentru a face acest lucru corect. 
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Nu toate spargătoarele de gheată funcționează. Unii ar putea bombarda și arunca o umbră asupra 
restului zilei de formare. Pentru a evita un exercițiu care crește tensiunea și reținerea, luați în 
considerare următoarele:  

• Nu faceți nimic care vă poată provoca disconfort sau enervare dacă ați participa. 

• Reglați durata activității pentru a se potrivi cu durata sesiunii. 

• O activitate mai extinsă ar funcționa pentru un atelier care durează două până la cinci zile, în 
timp ce un exercițiu rapid (de două până la cinci minute) ar fi adecvat pentru o sesiune de o 
zi sau mai puțin. 

• Cunoașteți-vă publicul. Nu Nu toată lumea este pregătită să facă ceva mai prostesc la 
începutul atelierului. 

• Oamenii care se cunosc pot găsi unele exerciții redundante. 

• Un public mixt ar beneficia mai mult dacă ar afla mai multe despre fiecare în parte.  
Exemple de astfel de activități cu risc scăzut includ:  
• Prezentarea persoanelor 
• Crearea de echipe formate din două persoane și solicitarea partenerilor să o introducă pe cealaltă 
după nume, job, obiective de învățare și ceva neobișnuit despre persoană 
• Descrierea celei mai neobișnuite experiențe de formare 
• Adunarea anilor de experiență totală a tuturor participanților, o modalitate excelentă de a indica 
oportunitatea de a învăța unii de la alții 
Spărgătoare de gheață mai aventuroase și care necesită mai mult timp includ:  

• O simulare în echipă care arată valoarea de a lucra împreună. 

• O vânătoare în care oamenii primesc o listă de declarații neobișnuite despre oameni. Apoi, 
trebuie să se apropie de majoritatea oamenilor din cameră pentru a se potrivi cu afirmația - 
de exemplu, „are șapte copii și opt pisici” - cu persoana respectivă. Pentru a încuraja 
amestecarea, se poate acorda un premiu primei persoane care finalizează exercițiul. 

 
Videoclipuri: Folosirea lor în avantaj nostru 
 
Videoclipul poate fi un instrument de predare minunat, dar valoarea și eficacitatea acestuia pot fi 
diminuate prin utilizarea incorectă. 
În loc să afișați videoclipuri în întregime, arătați clipuri. Alegeți o scenă pentru a modela un 
comportament sau opusul său. Întrebați oamenii ce le-a plăcut sau cum ar putea face lucrurile diferit. 
Elaborați un studiu de caz și utilizați un clip pentru a ilustra un aspect. 
Puneți videoclipuri la dispoziția oamenilor, ulterior în biblioteca de resurse, dacă ar dori să 
revizuiască materialele, să le arate colegilor sau să vadă întregul program. 
Stabiliți utilizarea adecvată a videoclipului:  

• Ce încerc să realizez prin prezentarea acestui videoclip? Care sunt rezultatele dorite ale 
învățării? 

• Unde ar putea fi cel mai bine plasat acest videoclip? 
o Pentru a genera discuție?  
o Pentru a rezuma învățarea?  
o Ca parte a unui studiu de caz?  

• Integrarea videoclipului în proiectarea treainingului. 

• Unde este cazul, stabiliți rezultatele dorite ale învățării înaintea vizionării videoclipului.  

• Formulați întrebări legate de videoclip, pentru răspuns de la persoane sau echipe.  
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Amintiți-vă întotdeauna:  

• Să vizionați videoclipul înainte de program pentru a vă asigura cunoștințe aprofundate 
despre punctele sale cheie. 

• Să verificați claritatea videoclipului, culoarea și sunetul chiar înainte de atelier. 

• Să vă feriți de videoclipurile în care moda sau expresiile verbale sunt considerabil depășite; 
cursanții vor fi ușor distrași de aceste discrepanțe.  

 
Atunci când vă gândiți să închiriați sau să cumpărați un videoclip, rețineți:  
 

• Că există servicii excelente de previzualizare disponibile. Folosiți-le, în loc să vă bazați pe 
rezumate de catalog. 

• Să căutați în biblioteca dvs. locală alternative la costuri reduse. 

• Să trimiteți un SOS colegilor dvs. întrebându-vă dacă există videoclipuri bune disponibile pe 
un subiect specific. Mulți manageri au o gamă largă de videoclipuri nefolosite în dulapuri. 

• Că alte organizații cu care vă ocupați pot avea videoclipuri bune pe care le puteți împrumuta 
în schimbul altui serviciu. 

• Să faceți calcule atunci când decideți să închiriați sau să cumpărați. Dacă intenționați să 
utilizați videoclipul pentru mai multe sesiuni, de obicei, este mai rentabil să îl cumpărați 
direct.  

 
 
Jocuri, activități și exerciții 
 

• Jocurile sunt utilizate adesea în sesiunile de training pentru a demonstra principiile specifice 
de predare prin exerciții participative și care nu amenință. Jocurile funcționează cel mai bine 
atunci când se folosesc tehnici și instrumente care nu au legătură cu mediul participanților. 

• Există multe jocuri disponibile în formate ambalate și în ghiduri de instruire specializate. La 
selectarea sau proiectarea jocurilor, asigurați-vă că orice joc este în concordanță cu 
principiile de învățare pentru adulți. Jocurile trebuie să fie interesante, provocatoare și nu 
jenante pentru participanți. Jocul ar trebui să continue atât timp cât este necesar pentru a se 
asigura că participanții au învățat din el. 

• Jocurile ar trebui să încurajeze o competiție sănătoasă și plină de umor, care să recunoască 
câștigătorii, dar să nu denigreze niciodată învinșii. 

• Direcționați jocurile în funcție de nivelul de maturitate și confort al participanților (nu tuturor 
le place să fie legați la ochi). 

• Jocurile ar trebui să fie direct legate de un principiu de predare specific din curriculum, și nu 
de principii generice sau observații. 

• Asigurați-vă că jocul este rezonabil de nou pentru participanți. De exemplu, mulți oameni au 
trecut deja prin exerciții de supraviețuire simulate. 

• Rezultatele sau concluziile preconizate nu trebuie să fie previzibile sau evidente de la început 
(de exemplu, că zece mâini funcționează mai repede decât două mâini). 

• Dacă grupul este împărțit în echipe, asigurați-vă că echipele sunt suficient de mici, astfel încât 
toți membrii să poată participa. 

• Instrucțiunile trebuie să fie clar menționate sau scrise. Cererile constante de clarificare 
diminuează energia oportunităților de învățare. 

• Observațiile învățării ar trebui să se refere atât la proces, cât și la rezultat. 
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• Acordați suficient timp pentru a defini rezultatele învățării. 

• Asigurați-vă că timpul alocat jocului este adecvat; în caz contrar, vizionarea cu ceas va 
compromite învățarea. 
 

Prezentări 
 
Proiectarea imaginilor de pe laptop a devenit metoda preferată de formatori atunci când împărtășesc 
informații. Pe măsură ce instruirea devine mai high tech, există pericolul de a orbi publicul în loc să vă 
conectați la acesta. Rețineți: diapozitivele dvs. sunt menite să vă completeze vocea și animația, nu să 
le înlocuiască.  
 
Utilizând următoarele sfaturi, vă puteți îmbunătăți mesajul cu ajutorul prezentării: 

• În cea mai mare parte, păstrați-vă diapozitivele coerente - schimbarea acestora de fiecare 
dată în animații diferite va afecta mesajul și va face ca oamenii să se concentreze pe 
tehnologie. Majoritatea programelor software au capacitatea de a adăuga multe sunete, dar 
puține au relevanță pentru mesaj. Sunetul de mașini, focul de arme și tragerea de clopoței 
pot fi potrivite poate o dată pe zi, și apoi numai din motive foarte speciale. 

• Asigurați-vă că imaginile dvs. completează mesajul. Evitați să folosiți oameni obișnuiți. În 
schimb, căutați pe Internet noi clipuri care îmbunătățesc mesajul. 

• Mențineți regula 5 și 5 - nu mai mult de cinci propoziții (scurte) și cinci cuvinte pe rând. Mai 
puțin este mai bine. 

• Luați o telecomandă pentru a vă plimba prin cameră fără a fi nevoie să stați la computer și să 
apăsați tastele pentru următorul slide. 

• Utilizați scrierea întunecată pe un fundal alb sau scrierea deschisă (albă sau galbenă) pe un 
fond întunecat - ambele funcționează bine. Cu culori frumoase și fundaluri pitorești, faceți o 
alegere care să completeze mesajul dvs. 

• Asigurați-vă că diapozitivele sunt compatibile cu registrul de lucru. Dacă secvența este 
diferită, participanții vor fi confuzi. 

• Asigurați-vă că proiectorul LCD este suficient de puternic pentru a proiecta o imagine clară, în 
special într-o cameră luminoasă. 

• Când nu utilizați proiectorul, opriți-l. În acest fel, oamenii se vor uita la dvs., nu la ecran. 

• Nu citiți niciodată prezentarea de pe ecran. De fapt, nu citiți niciodată liniile de pe 
diapozitive! Publicul dvs. este alfabetizat și capabil să facă acest lucru. În schimb, înainte de a 
se afișa un nou slide, oferiți un comentariu introductiv, precum „ Acum vă voi arăta cele mai 
importante patru idei. . . ’’ Apoi, după ce slide-ul este proiectat și oamenii au avut șansa să 
citească ideile, puneți întrebări care îi vor provoca pentru a înțelege ideile. Ați putea, de 
exemplu, să întrebați „ Care credeți că este cea mai bună idee? ” Sau „Ce sfat ar funcționa cel 
mai bine pentru dvs.?” 

• Utilizați caracteristica care afișează o linie la un moment dat cu ușurință. Folosiți-o numai 
pentru slide-uri cheie în care fiecare linie este importantă și doriți să discutați rândurile pe 
rând. Dacă faceți acest lucru prea des vă permite să aveți prea mult control și lăsați publicul 
cu un sentiment de neputință. 

• Unde este posibil, utilizați computerul pentru a proiecta videoclipuri. Impactul este mai mare 
datorită ecranului mare. 
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Evaluare post-curs 
 
Evaluarea post-curs este un instrument de satisfacere a clienților care ar trebui să măsoare 
următoarele elemente ale cursului:  

• Îndeplinirea așteptărilor cursanților 

• Actualitatea cursului 

• Durata cursului 

• Organizarea și fluxul de lecții și materiale 

• Eficacitatea facilitării 

• Rezultatele imediate ale învățării 

• Facilitățile, locația și confortul camerei 

• Calitatea materialelor (de exemplu, lianți, documente sau videoclipuri) 

• Ritmul 

• Relevanța lecției 

• Abilitatea de a folosi abilitățile 

• Sugestii despre materialul de instruire 

• Sugestii despre stilul trainingului 

• Cele mai relevante și mai puțin relevante lecții 

• Mâncare și cazare 
 
În setul de formare GirlsLead este prevăzut și un instrument de post-evaluare. Obiectivul său este de 
a măsura în ce măsură stagiarii și-au îmbunătățit cunoștințele despre leadership și dacă această 
pregătire i-a ajutat să se simtă mai pregătiți pentru rolul lor de viitori lideri. 
 
Top 10 sfaturi pentru formatori 
 
1. Respectați agenda. 
2. Concentrați-vă pe obiectivele de învățare. 
3. Tratați adulții ca adulți. 
4. Asigurați participarea egală. 
5. Faceți față comportamentului disfuncțional. 
6. Oferiți tot ce puteți. 
7. Oamenii au așteptări mari de la procesul de formare. 
8. Revizuiți agenda. 
9. Ascultați cursanții. 
10. Oferiți un mediu sigur. 
11. Distrați-vă. 


