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AGENDA
Curs Process Communication Model
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SCURTĂ DESCRIERE ȘI AGENDĂ

PROCESS COMMUNICATION MODEL îi va ajuta pe participanți să
se cunoască mai bine pe ei, pe cei din jurul lor, astfel încât să
faciliteze procesele de negociere, vânzare, relații cu clienții,
relațiile din interiorul companiei.

Agenda cursului este organizată pe 3 zile, astfel:

Ziua I
09:30 – 17:00

v Introducere în Process Communication Model: ce este PCM,
cum a apărut, aplicabilitățile și rezultatele modelului;

v Setarea așteptărilor: calibrarea cursului (a studiilor de caz și a
componentei practice) la nevoile participanților;

v Neuroștiința și Sisteme perceptuale: înțelegerea modelului prin
care oamenii își reprezintă mental realitatea și identificarea celor 6
sisteme perceptuale descoperite de dr. Kahler (gânduri, opinii,
emoții, acțiuni, reacții, reflecții);

v Arhitectura personalității și Tipuri de personalitate: definirea și
înțelegerea celor 6 tipuri de personalitate care alcătuiesc structura
personalității noastre;

v Personality Pattern Inventory – participanții primesc rezultatele
chestionarului care indică structura personalității fiecăruia.

Ziua II

09:30 – 17:00

v Stiluri de management: prezentarea celor 4 stiluri de
management, cu avantaje si dezavantaje specifice, in relație cu
fiecare Tip de personalitate;

v Moduri de comunicare: descrierea celor 5 energii (cuvinte, ton,
gestică, mimică, postură), folosite de oameni în comunicare și
corelarea lor cu Tipurile de personalitate;

v Canale de comunicare: calibrarea diferitelor Moduri de
comunicare anterior descrise, pentru a avea parte de comunicare
si relaționare eficiente;

v Preferințe de mediu: descoperirea mediilor preferate și a celor
lipsite de productivitate, pentru fiecare Tip de personalitate;

v Motivație și Nevoi psihologice: descoperirea celor 8 motivatori
psihologici fundamentali și corelarea lor cu fiecare Tip de
personalitate.
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Ziua III  - 09:30 – 17:00

v Fazarea: înțelegerea dinamicii ce guvernează modificările și evoluția
comportamentelor noastre și a Nevoilor psihologice;

v Secvențe de stres / Managementul conflictelor: înțelegerea celor
3 secvențe de stres specifice fiecărui Tip de personalitate și
descoperirea celor mai eficiente moduri de a gestiona potențiale
conflicte;

v Strategii de intervenție: înțelegerea abordărilor comunicaționale și
de management, potrivite în funcție de fiecare structură de
personalitate.

TRAINER:  DANA TUDOR TANASE

Dana are o experiență de peste 12 ani în team management, telesales, 
customer care, şi 8 ani în managementul proiectelor. Evoluţia ei
profesională pune in evidenţă, dorința de dezvoltare și învăţare
permanentă, precum si diversificarea domeniilor si experienţelor. 

Experienţa ei de management corelată cu implicarea în formarea și
dezvoltarea oamenilor se regăsesc în rezultate și parteneriate cu unele
dintre cele mai mari companii precum: Oracle, IBM, VDF,HP. 

S-a format în management si business development, absolvind cursurile
de de Excelenţă in Management de la Asebuss, Master în Management 
Multimodal, Facultatea de Studii Europene, specializarea în
Management la Univ. Babes Bolyai. Este specializata in Project 
Management, a absolvit cursurile de PMI si Analiza de business, iar pe
partea de management al oamenilor si negociere a absolvit cursurile “ 
Principles of Master in Negotiation” la Stamford si “AGILE”, “Manager as 
Coach” SI “PROCESS COMMUNICATION MODEL”.

Pe partea de dezvoltare personala este certificata NLP - Practitioner.


