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Despre această cale de instruire 
 

Număr total de ore 
160 
 

Obiectivele programului de pregătire 
Scopul acestei căi de instruire este de a vă permite să interacționați eficient cu clienții și să 
oferiți o experiență profesională de servicii pentru clienți folosind diverse instrumente online. 
În timpul antrenamentului, veți descoperi stilul dvs. personal de comunicare înainte de a 
învăța cum să vă îmbunătățiți abilitățile de comunicare prin exersarea tehnicilor de ascultare 
și întrebare. Aspectul tehnic al acestei căi de instruire acoperă aplicațiile de birou comune și 
software-ul de management al relațiilor cu clienții (CRM). 
 

După finalizarea cu succes a programului de pregătire, veți putea: 
 Adopta un stil de comunicare profesional și consecvent atunci când interacționați 

cu clienții prin diferite instrumente. 
 Dezvolta abilități în relaționarea cu clienții și în gestionarea eficientă a anchetelor 

acestora, inclusiv cum să faceți față clienților indiferenți. 
 Asculta eficient, puneți întrebări și răspundeți la cererea clientului. 
 Afla cum puteți transforma dezamăgirea în serviciul clienților într-o experiență 

pozitivă. 
 Identifica modalități care pot adăuga valoare relațiilor cu clienții, depășesc 

așteptările și construind loialitatea clienților. 
 Utiliza diverselor instrumente TIC, inclusiv software CRM. 
 Exersa inteligența emoțională și grijă de tine. 

 

A fi un cetățean competent digital 
Cadrul de competență digitală pentru cetățeni (DigComp) este un instrument care vă poate 
ajuta să vă evaluați competența digitală pe opt niveluri de competență. Să poți descrie 
competența ta digitală în conformitate cu un cadru recunoscut te poate ajuta să cauți și să 
aplici pentru locuri de muncă, precum și să găsești oportunități de formare ulterioară. 
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Aptitudinile și cunoștințele pe care le veți dobândi pe această cale de formare pot fi găsite în 
cadrul DigComp, descris de numărul competenței, descriere și nivel. 
 

 1.1 Navigare, căutare și filtrare de date, informații și conținut digital, nivel 5. 
 1.2 Evaluarea datelor, informațiilor și conținutului digital, nivelul 5. 
 1.3 Gestionarea datelor, informațiilor și conținutului digital, nivelul 5. 
 2.1 Interacționând prin tehnologii digitale, nivelul 7. 
 2.4 Colaborarea prin tehnologii digitale, nivelul 6. 
 5.2 Identificarea nevoilor și a răspunsurilor tehnologice, nivelul 6. 
 5.1 Rezolvarea problemelor tehnice, nivelul 6. 

 

Criterii care asigură succesul 
Sunteți evaluat continuu pe parcursul întregului antrenament, câștigând ecusoane pentru 
fiecare modul completat cu succes. Trebuie să obțineți toate insignele pentru a finaliza cu 
succes antrenamentul. Este necesar un nivel minim de prezență de 75%. 
 

Acreditare și certificare 
Vă puteți califica, integral sau parțial, pentru credite pentru cursuri de formare viitoare sau 
certificare de către un organism de atribuire. Mentorul dvs. vă va explica aceste opțiuni 
înainte de a începe. 
 

Traseul programului de pregătire 
 
Împreuna cu trainerul dumneavoastră puteți efectua un exercițiu de evaluare prealabilă 
pentru a vă determina cunoașterea subiectului și nivelul de confort cu ajutorul tehnologiei. 
Acest lucru poate fi sub forma unui scurt test online, a unui sondaj de hârtie sau a unui interviu 
informal, fie de la 1 la 1, fie în grup cu ceilalți cursanți. Un curs de introducere a competențelor 
digitale poate fi recomandat pentru a vă ajuta să progresați pe foaia de parcurs a instruirii. 
 
 



 

  3 www.women4it.eu 

Capitolul 1 
Introducere în Serviciul Clienți 

 

 

Obiective 
 

 Dezvoltarea abilităților de servicii pentru clienți atunci când aveți de-a face cu 
clienții prin telefon, e-mail, chat sau interacțiuni față în față. 

 Înțelegerea modului în care vă asigurați o conștientizare mai clară a punctelor tari și 
a tehnicilor de asistență pentru clienți care sunt în concordanță cu personalitatea 
dvs. 

 Dobândirea unei excelente experiențe de servicii pentru clienți care depășește 
așteptările clientului. 

 

Conținut 
 

 Ce este serviciul pentru clienți? 
 Importanța unui bun serviciu pentru clienți. 
 Înțelegerea experienței clientului și a procesului. 
 Lucruri pe care le spunem clienților și lucruri pe care nu le facem. 
 Cum să depășești așteptările clienților 

 

Capitolul 1 - sumar 

Finalizarea capitolului  
OBLIGATORIU 
OPȚIONAL 

Numărul total de ore 16 

Cum veți învăța  
Învățare în clasă 

 
12 

Învățare online cu ajutorul 
trainerului  

4 

Proiect de cercetare 
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Workshop interactiv 
 

 

Seminar 
 

 

Temă la clasă 
 

 

Temă de echipă 
 

 

Temă suplimentară 
 

 

Temă acasă   

Obține insigna!  
Finalizează exercițiile de la clasă 

 
 

Test pe suport de hârtie 
 

 

Finalizează un proiect conform 
specificațiilor  

 

Test online 
 

 

 
Notițele Trainerului: 
 
 

 

UN 

Capitolul 2 
Abilități de comunicare 

IT 

Obiective 
 Identificarea și dezvoltarea stilului de comunicare personală în timp ce vă adaptați 

comportamentele pentru a vă exprima mai bine ideile la locul de muncă. 
 Înțelegerea rolului culturii, stereotipurilor și prejudecăților în comunicare și 

descompunerea barierele pentru a comunica eficient. 
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 Folosirea tehnicilor de ascultare activă și abilităților eficiente de interogare pentru 
a vă îmbunătăți înțelegerea și a arăta empatia. 

 Folosirea feedback-ului adecvat și a tehnicilor de încredere pentru a gestiona 
emoțiile și a acționa profesional. 

 

Conținut 
 

 Abilități eficiente de comunicare verbală și scrisă. 
 Barierele comunicării. 
 Ascultare activă. 
 Limbajul corporal și gesturile. 
 Manipularea emoțiilor. 

 

Capitolul 2 - Sumar 

Finalizarea capitolului  
OBLIGATORIU 
OPȚIONAL 

Numărul total de ore 20 

Cum veți învăța  
Învățare în clasă 

 
12 

Învățare online cu ajutorul 
trainerului  

4 

Proiect de cercetare 
 

4 

Workshop interactiv 
 

 

Seminar 
 

 

Temă la clasă 
 

 

Temă de echipă 
 

 

Temă suplimentară 
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Temă acasă   

Obține insigna!  
Finalizează exercițiile de la clasă 

 
 

Test pe suport de hârtie 
 

 

Finalizează un proiect conform 
specificațiilor  

 

Test online 
 

 

 
Notitele Trainerului: 
 
 

 
 

UN 

CAPITOLUL 3 
Abilități de persuasiune și strategii de negociere 

IT 

Obiective 
 

 Îndemânarea de a alege abilitățile de convingere potrivite în conformitate cu cele 6 
principii ale lui Cialdini care vă vor ajuta să convingeți pe ceilalți. 

 Înțelegerea felului în care puteți îmbunătăți performanța oferind și obținând 
feedback constructiv. 

 Cunoașterea abilităților de negociere de succes necesare între două persoane 
pentru un acord acceptabil pentru ambele persoane. 

 Capacitatea de a satisface clienții folosind tonurile și cuvintele potrivite. 
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Conținut 
 

 Cele șase principii ale persuasiunii lui Cialdini. 
 Obținerea și primirea feedback-ului constructiv. 
 Adoptarea strategiilor pentru negocieri mai bune. 
 Folosind cuvintele și tonurile potrivite. 

 

CAPITOLUL 3 - Sumar 

Finalizarea capitolului  
OBLIGATORIU 
OPȚIONAL 

Numărul total de ore 24 

Cum veți învăța  
Învățare în clasă 

 
16 

Învățare online cu ajutorul 
trainerului  

4 

Proiect de cercetare 
 

 

Workshop interactiv 
 

4 

Seminar 
 

 

Temă la clasă 
 

 

Temă de echipă 
 

 

Temă suplimentară 
 

 

Temă acasă   

Obține insigna!  
Finalizează exercițiile de la clasă 

 
 

Test pe suport de hârtie 
 

 

Finalizează un proiect conform 
specificațiilor  
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Test online 
 

 

 
Notitele Trainerului: 
 
 

 
 

 1 

CAPITOLUL 4 
Instrumente de gestionare a relațiilor cu clienții 

IT 

Obiective 
 

 Înțelegerea utilizării software-ului CRM în sectorul serviciilor pentru clienți. 
 Recunoașterea tipurilor de CRM. 
 Capabilitatea utilizării de software de e-mail, chat și telefon pentru a vă conecta cu 

clienții. 
 

Conținut 
 Ce este CRM? 
 Tipuri de CRM 
 Învățarea elementelor de bază: 

 Introduceți și editați informațiile 
 Excel 
 Trimiterea rapoartelor 
 Sortarea informațiilor 
 Informații de căutare și filtrare 

 Chat live 
 E-mail 
 Instrumente mediale sociale 
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 CAPITOLUL 4 - Sumar 

Finalizarea capitolului  
OBLIGATORIU 
OPȚIONAL 

Numărul total de ore 40 

Cum veți învăța  
Învățare în clasă 

 
24 

Învățare online cu ajutorul 
trainerului  

12 

Proiect de cercetare 
 

 

Workshop interactiv 
 

4 

Seminar 
 

 

Temă la clasă 
 

 

Temă de echipă 
 

 

Temă suplimentară 
 

 

Temă acasă   

Obține insigna!  
Finalizează exercițiile de la clasă 

 
 

Test pe suport de hârtie 
 

 

Finalizează un proiect conform 
specificațiilor  

 

Test online 
 

 

 
Notițele Trainerului: 
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CAPITOLUL 5 
Gestionarea conflictelor 

IT 

Obiective 
 Dobândirea cunoștințelor pentru a identifica și gestiona eficient conflictul. 
 Cunoașterea tehnicilor de abordare a clienților aflați în situații de conflict. 
 Descoperirea felului în care abilitățile de facilitare pot ajuta la intervenție și să 

încurajați un rezultat pozitiv din conflict. 
 

Conținut 
 Abordarea clienților. 
 Soluționarea reclamațiilor. 
 Controlul mâniei prin motivație. 
 Abordarea criticilor. 
 Aptitudini necesare în soluționarea conflictelor: 

 Cum să implementați metode de soluționare a conflictelor. 
 Comportamente necesare pentru rezolvarea conflictelor. 
 Abordări de soluționare a conflictelor. 
 Răspunsuri la conflict. 
 Crearea unui răspuns diferit la conflict. 
 Transformarea conflictului în oportunitate. 

 Comportament asertiv cu oameni dificili: 
 Comportament asertiv. 
 Comportament non-asertiv. 
 Comportament agresiv. 

 Beneficiile de a fi asertiv. 
 Lucrând la rezolvarea problemei, nu la atacarea persoanei. 
 Asertiv în diferite tipuri de situații de conflict. 
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CAPITOLUL 5 - Sumar 

Finalizarea capitolului  
OBLIGATORIU 
OPȚIONAL 

Numărul total de ore 30 

Cum veți învăța  
Învățare în clasă 

 
18 

Învățare online cu ajutorul 
trainerului  

12 

Proiect de cercetare 
 

 

Workshop interactiv 
 

 

Seminar 
 

 

Temă la clasă 
 

 

Temă de echipă 
 

 

Temă suplimentară 
 

 

Temă acasă   

Get the badge!  
Finalizează exercițiile de la clasă 

 
 

Test pe suport de hârtie 
 

 

Finalizează un proiect conform 
specificațiilor  

 

Test online 
 

 

 
Notitele Trainerului: 
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CAPITOLUL 6 
Inteligenta emotionala 

IT 

Obiective 
 Dezvoltarea inteligenței emoționale pentru beneficiul organizației. 
 Observarea și ascultarea emoțiilor celorlalți. 

 

Conținut 
 Ce este inteligența emoțională? 
 Gândire, simțire și acțiune. 
 Nivelurile actuale ale competenței emoționale. 
 Domenii de dezvoltare emoțională. 
 Consumarea informațiilor. 
 Evitarea conflictului. 
 Introducere în mindfulness. 

 

CAPITOLUL 6- Sumar 

Finalizarea capitolului  
OBLIGATORIU 
OPȚIONAL 

Numărul total de ore 30 

Cum veți învăța  
Învățare în clasă 

 
18 

Învățare online cu ajutorul 
trainerului  

8 

Proiect de cercetare 
 

 

Workshop interactiv 
 

4 

Seminar 
 

 

Temă la clasă 
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Temă de echipă 
 

 

Temă suplimentară 
 

 

Temă acasă   

Obține insigna!  
Finalizează exercițiile de la clasă 

 
 

Test pe suport de hârtie 
 

 

Finalizează un proiect conform 
specificațiilor  

 

Test online 
 

 

 
Notițele Trainerului: 
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