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                                            FERESTRE DE COMUNICARE 

                                                       

Astăzi instruirea continuă este o cerinţă minimă pentru succes şi progres în orice domeniu. 
 
Durata: 4 ore 
 

Participanţi: Cursul se adresează persoanelor care interacționează cu persoane diferite (în proiecte, 

sau relații clienți), cu care trebuie să ajungă la un acord, vor să aplice tehnici de rezolvare a 
problemelor în cadrul unui grup, doresc să își cunoască și folosească mai bine atuurile de comunicare, 
au divergențe sau conflicte cu persoane  apropiate (profesional sau extraprofesional), vor să își 
dezvolte capacitatea de a influența, sunt interesați de dezvoltarea personală – printr-o mai bună 
cunoaștere de sine 

Beneficii: Pe parcursul a 4 ore participanții  

- se vor familiariza cu modelul “ 4 ferestre” – inclusiv recunoașterea “ferestrei” folosite de  
interlocutor, prin semnale verbale și non-verbale,  

- își vor identifica preferințele pentru fiecare dintre cele 4 ferestre, când și cum sunt utilizate 
eficient și ineficient,  

- vor exersa, prin joc de rol,  comunicarea prin cele 4 ferestre, în situații obișnuite sau 
conflictuale.  

- Participanții vor primi și un ghid de utilizare a celor 4 ferestre în situații viitoare. 

Concepte prezentate: 
1. Modelul „4 ferestre” 

2. Utilizarea eficientă / ineficientă a celor 4 ferestre 

3. Comunicarea prin cele 4 ferestre 

 

Metode folosite  

COMPASS foloseşte învăţarea experienţială, în cadrul unor programe interactive adaptate  învăţării la 
adulţi:  

• Jocuri de rol (role plays)  
• Înregistrări video și feedback structurat 
• Exerciţii practice, aplicative 
• Studii de caz (cele mai relevante pentru aria de activitate)  
• Discuţii libere/ facilitate  
• Recomandări pentru studiu individual şi pentru progres pe termen lung 

 
Preț: 60 Euro per participant 
 

Prezentare traineri/facilitatori 
Absolvenţi MBA cu practică şi realizări de peste 18 ani în domeniul trainingului şi în vânzări, care 
asigură o foarte bună cunoaştere a companiilor multinaţionale şi a aşteptărilor profesionale din mediul 
occidental.  
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Experienţa dobândită pe parcursul anilor facilitează ajustarea subiectelor exerciţiilor şi simulărilor la 
preocupările majore ale participanţilor. 


