МОТИВАЦІЙНИЙ
ОПИТУВАЛЬНИК
(Motivational Questionnaire)
Консультаційний семінар
ПЕРЕВАГИ ВИБОРУ
Сертифікати
За підсумками семінару
слухачі отримують сертифікат
SHL міжнародного зразка

Тривалість
1 день

Як взяти участь
у семінарі?
Залиште заявку
на участь у семінарі
на нашому сайті
www.shl.com.ua у розділі
«Семінари». Протягом
3х робочих днів ми вам
перетелефонуємо для
уточнення деталей.

Саме мотивація є одним із найбільш важливих факторів, які забезпечують
успішну роботу. Мотиваційний опитувальник надає структурований опис ситуацій та задач, які спонукають працівника більш інтенсивно та продуктивно
працювати.
Цей гнучкий інструмент може успішно застосовуватися під час консультування щодо розвитку кар’єри, для розвитку менеджерських компетенцій,
управління ефективністю роботи, відбору персоналу, розприділення функціональних обов’язків працівників, формування та розвиток команд, вивчення
організаційної культури та цінностей, побудови системи винагородження та
стимулювання, наставництва, а також планування людських ресурсів.

ЦІЛИ КУРСУ:
•

Ознайомитися із методологією SHL, яка закладена в основі розробки
мотиваційного опитувальника

•
•

Ознайомитися із особливостями опитувальника MQ

•

Почати відпрацювання навичок інтерпретації та надання зворотнього
зв’язку за результатами мотиваційного опитувальника

•

Пройти сертифікацію та отримати право використання мотиваційного
опитувальника

Ознайомитися із правилами адміністрування та застосування мотиваційного опитувальника

ПРОГРАМА КУРСУ
•

різниця в підходах до оцінки мотивації, теорія мотивації в опитувальнику
SHL

•
•
•
•

особливості мотиваційного опитувальника
правила адміністрування опитувальника MQ
особливості інтерпретації шкал мотиваційного опитувальника
структура та особливості надання зворотнього зв’язку за результатами
опитувальника MQ

РЕКОМЕНДОВАНІ ДОДАТКОВІ КУРСИ

www.shl.com.ua

•

Розробка та проведення центрів оцінки /
Assessment Centres and Development Centres (ACDC)

•

Інтерв’ю за компетенціями /
Competency Based Interview (CBI)
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