ONLINE LEARNING
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Dezvoltare personală cu buget redus
Eliade ROTARIU, Business Adviser
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Training online
• Este o metodă de învăţare structurată care utilizează tehnologie bazată pe internet.
• Cursurile online au minim 80% conţinut livrat pe internet.
• Utilizarea calculatoarelor si a internetului în scopul instruirii a cunoscut o creştere
progresivă şi continuă încă din mijlocul anilor ‘90.
• De atunci, instruirea online a fost recunoscută ca o alternativă cu costuri reduse
la programele tradiţionale faţă în faţă.
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EFICACITATEA învăţării online
Studii de referinţă

Studiile din domeniu arată că
învăţarea online este cel puţin

LA FEL DE EFICIENTĂ
ca şi instruirea tradiţională (faţă în faţă).
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• US Department of Education, Evaluation
of Evidence-Based Practices in Online
Learning, 2010
• Online versus Traditional Learning: A
Comparison Study of Colorado Community
College Science Classes, 2009
• Changing Course: Ten Years of Tracking
Online Education in the United States,
2013, Babson Survey Research Group
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De ce să participi la un
curs online?
 COSTURI REDUSE
– investiţie mai mică cu până la 70% faţă
de trainingul tradiţional (economisirea
bugetului de transport şi cazare);
– nu este necesară întreruperea activităţii
profesionale curente.
 UŞOR DE IMPLEMENTAT
– necesită resurse minime tehnice şi
materiale; de obicei, tot ce ai nevoie este un
calculator şi acces la internet;
– programele mai avansate oferă inclusiv
acces de pe telefonul mobil.
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 FLEXIBILITATE
- “eu aleg CUM, CÂND şi UNDE învăţ”;
- cursanţii îşi adaptează ritmul de parcurgere a
cursului, în funcţie de propriul program şi
bioritm;
- programul poate fi urmat de acasă, de la birou,
din orice loc cu acces la internet;
- timp suficient pentru a “digera” informaţia.
PROMPTITUDINE
- cursanţii pot avea acces în program imediat după
înscriere.
COMODITATE
- ai acces 24 ore din 24, 7 zile din 7, oricând şi
oriunde există acces la internet.
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Training online – paşi de urmat
Înscriere
curs

Acces la curs

Teste de
evaluare

Finalizare curs

- lecţii video
- studiu individual
- relaţionare cu alţi cursanţi
(forum, grup de discuţii)
- relaţionare cu trainerul
- webinar
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Trainingul online este ideal pentru persoanele ...
•
•
•

•

care caută soluţii de dezvoltare
personală cu buget redus;
cărora le place să studieze independent;
care nu îşi pot aloca 1-2 zile din program
pentru a participa la un training faţă-înfaţă;
care nu pot participa la un training
tradiţional, din motive geografice.

Condiţii de succes:
 auto-motivare
 implicare şi determinare
 dorinţa de a finaliza programul
 responsabilitate
(Artino & Stephens, 2009)
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Eliade ROTARIU
Doctor, Business Coach, Senior Management Consultant,
Fondator De KLAUSEN, Eliade este unul dintre cei mai
experimentaţi traineri din Transilvania, recunoscut pentru
stilul său minimalist-realist și informal, dar pragmatic și
orientat către rezultate.
Eliade are experienţă și succese în management și vânzări, atât în companii românești cât și în multinaţionale.
De peste 15 ani susţine succesul indivizilor, echipelor și organizaţiilor prin activităţi integrate de consultanţă,
business training și coaching. Știe ce înseamnă să reușești și știe cum să îndrume campionii către podium.
Având 11 ani de activitate ca medic, crede în armonia dintre trup, minte, emoţii și spirit. Trateaza organizaţiile
prin prisma asemănărilor cu organismul uman, fiind convins că reușita echipei și a organizaţiei este suma
armonizata a succeselor și implinirilor individuale.

De KLAUSEN® activează de peste 15 ani pe piaţa de training și consultanţă din România. Experienţa
acumulată în elaborarea și susţinerea de proiecte de instruire și dezvoltare organizaţională oferă siguranţa
alegerii unui partener de încredere, capabil să crească performanţa individului și a organizaţiei.

Clujby
Napoca,
str. Universității nr. 1/30, jud. Cluj, tel./fax: +40 264 460046, office@deklausen.com , www.DeKLAUSEN.com
2014
De KLAUSEN
Învaţă oriunde şi oricând!

