
Akreditácia 

Komunita Lumina Learning 

Akreditovaní konzultanti spoločnosti Lumina Learning, sú odborníkmi vo svojej oblasti.                   

Pripojením k tejto komunite získate potrebnú podporu pri dizajnovaní a doručovaní skvelých      

programov, intervenciu pri práci s Portrétmi.  

Vytvárame prostredie, aby pre vás boli podstatné vedomosti a informácie dostupné kliknutím.  

Je to veľmi efektívna skupina profesionálov, ktorí dokážu pre svojich klientov navrhnúť rôzne druhy 

a formy rozvojových programov. 

Akreditácia Lumina Learning 

Ako akreditovaný konzultant Lumina Learning, získate certifikáciou širokú škálu inšpiratívnych 

a praktických zdrojov. Zahŕňa to portfólio Lumina Portrétov, pre rôzne aplikovateľné oblasti, ktoré sú 

podporované pracovnými zošitmi, pomôckami, PowerPoint prezentáciami a e-learningom. Spoločne   

vytvárajú starostlivo zozbierané najlepšie znalosti a skúsenosti. V kombinácii s vedomosťami 

o individuálnych potrebách vašich klientov prináša ako výsledok inšpiratívne dizajny a návrhy,              

realizované s kompetentnosťou a vášňou. 

Akreditácia je vedená ako trojdňové sprostredkovanie informácií a praktických skúseností, takže na    

konci posledného dňa je konzultant „na palube“ pripravený vložiť svoje získané zdroje do akcie.  
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Agenda 

Deň 1.  Skúsenosť s Lumina Spark workshopom 

Tento vysoko interaktívny deň vám prinesie inšpiratívnu skúsenosť 

formou Lumina Spark workshopu. Zažijete si facilitáciu a koučing 

prostredníctvom vysoko efektívnych postupov. Workshop vám    

pomôže vygenerovať nápady na to, ako možno prakticky aplikovať 

koncepty vo vašich klientských projektoch. 

Deň 2.  Pochopenie modelu a Portrét Lumina 

Budeme sa podrobnejšie zaoberať históriou modelu, aby ste získali úplnú istotu, a to, že porozumiete 

všetkému a zvládnete zodpovedať ťažké otázky zo strany účastníkov. Budete diskutovať o spojení   

Jungovej teórie osobnosti s „Veľkou päťkou“, ako aj o najnovších poznatkoch pracovnej psychológie.    

Počas dňa si precvičíte svoje vlastné zručnosti a schopnosti v oblasti spätnej väzby. 

Deň 3.  Sprostredkovanie, koučovanie, mentoring – praktické skúsenosti 

Posledný deň zahŕňa viac praktických skúseností prostredníctvom precvičenia si vlastnej facilitácie 

a koučovania častí modelu. Povieme si ako môžeme model použiť v rôznych kontextoch a generovať 

tak aj celkom odlišné výsledky. Nakoniec zdôrazňujeme etické používanie modelu a naplánujeme 

ďalšie kroky akreditácie. 

Ciele 
Na konci troch dní akreditovaný konzultant : 

Bude schopný zrealizovať inšpiratívny workshop, 

intervenciu, pri využití Lumina Spark Portrétu 

a podporných zdrojov 

 

Spozná „Big five“ teoretický základ, rozvojové     

formy a validitu Lumina Spark modelu 

 

Bude vedieť používať a prispôsobiť si Lumina online 

systém, a tak reagovať na potreby biznisového 

prostredia a klientov 

 

Bude orientovaný a dobre informovaný o všetkých 

druhoch Portrétov a zdrojoch Lumina Leader, 

Sales, Emotion, Team, Selection..... 

 

Zažije dôležitý osobný a profesionálny rozvoj 

v bezpečnom prostredí 

 

Odíde s individuálnymi akčnými krokmi ako plánuje konkrétne využívať zdroje Lumina Learning vo 

svojej praxi a akú podporu pri tom bude potrebovať. 
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