Murska Sobota, 8.11.2010

Spoštovani člani !
Ţelimo vas nenehno informirati o raznih trţnih novostih in zanimivostih!
Tokrat smo k sodelovanju povabili podjetje

ki je pred kratkim edino v Sloveniji pridobilo uradno certifikacijo za mednarodno priznan
model merjenja učinkovitosti zaposlenih v delovnih organizacijah po KIRCKPATRICK-u in bo
tudi povezovalec tega srečanja.

Vabimo Vas na srečanje z naslovom
»SE JE NAŠA INVESTICIJA V IZOBRAŢEVANJA ZAPOSLENIH IZPLAČALA?«

Model Kirkpatrick –
merjenje učinkovitosti
izobraževanj zaposlenih v organizacijah.
OBLIKA IZVEDBE:
TRAJANJE:
DATUM IZVEDBE:
ČAS IZVEDBE:
KRAJ IZVEDBE:

predstavitev teme in moderacijska delavnica
2 pedagoški uri
torek, 16.11.2010
ob 13. uri
PGZ (Klub PAC), Lendavska 5a/IV, Murska Sobota

NAMEN IN CILJ SREČANJA:

Namen:
- spoznati koncept modela Kirkpatrick za merjenje učinkovitosti izobraževanj
- merilni sistem Kirkpatrick spoznati tudi na krajšem simulacijskem modelu

Cilj srečanja: ZAKAJ IN KAKO MERITI IZOBRAŢEVANJA ZAPOSLENIH V ORGANIZACIJI

Tudi samo srečanje bo potekalo po modelu

Podjetje DEVELOR deluje v 13-ih državah srednje in vzhodne Evrope. Ukvarja se z učinkovitostjo ljudi v delovnih
organizacijah, ki delujejo na tem specifičnem sociološkem in politološkem prostoru. Develorjevi sodelavci so
strokovnjaki na področju poslovnega svetovanja, moderiranja in izobraževanja ljudi v različnih delovnih okoljih.
V Podjetje ima zelo veliko zavidljivih referenc v Sloveniji in v tujini v mnogih gospodarskih panogah ter v različnih
ustanovah in organizacijah. Lahko si jih tudi ogledate na spletni strani www.develor.com.
Poslanstvo in cilj podjetja je povezovati, izobraževati, razvijati ljudi v delovnih okoljih na vseh delovnih nivojih za
njihovo najboljšo učinkovitost na delovnem mestu. Ukvarja se s posameznikom in s skupino.
Podjetje Develor d.o.o. pri svojem delu uporablja mednarodno priznana orodja, ki omogočajo profesionalne pristope
na najvišjem nivoju:

Več pa na srečanju, ki je pred nami!
Obljubljamo interaktivno, izobraţevalno, razvojno, predvsem pa drugačno delovno
srečanje!
VLJUDNO VABLJENI!

Prosimo, da svojo udeleţbo potrdite najkasneje do 12.11.2010 na tel. št. 52 136 50 ali
e-mail: mira.kikec@gzs.si
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