Brinkerhoff Certification
High Performance Learning Journeys®
Champion level
En av världens mest erkända certifiering för design &
skapande av effektfulla lärresor

”HPLJ är en nyckel till att öka sin förståelse för
hur man kan designa en utbildning ”från ax till
limpa” & skapa riktig effekt i verksamheten!”
- Ida Skoog, Utbildningsledare

98,5%
Rekommenderar
certifieringen till andra
inom HR & L&D

När utbildningar behöver göra skillnad
I certifieringen för High Performance Learning Journeys lär du
dig att designa effektfulla lärresor & skapa ett strukturerat arbetssätt för olika utbildningsinsatser. Under certifieringen får
du tillgång till branschledande metodik, kraftfulla verktyg & ett
framtidssäkrat arbetssätt – under ledning av de främsta experterna på ämnet. High Performance Learning Journeys är den
mest kompletta metodiken för design av utbildning.

6 av 7
Upplever att utbildningar
designade efter HPLJ ger
en långvarig & bestående
effekt på arbetsplatsen

Problemet med dagens utbildning
Företag förlitar sig mer än någonsin på stöd från utbildningsprogram för att utföra sin strategi & bidra med positiva förändringar i företaget. Samtidigt är de flesta utbildningar eventbaserade & engagerar inte deltagarna i meningsfulla, effektfulla,
förbättringsprocesser. Detta certifieringsprogram är framtaget
för att ge dig verktygen för att designa utbildningsprogram
som skapar beteendeförändring & bestående resultat.

2,100 +
Tidigare deltagare har
gått certifieringen

Varför det fungerar: Forskning & best-practice
High Performance Learning Journeys är ett designprogram baserat på
över fyra decennier av forskning av professor Robert Brinkerhoff.
Robert Brinkerhoff är en internationellt erkänd expert på inlärningseffektivitet & utvärdering av hur väl utbildningar fungerar. Roberts forskning & erfarenhet har visat sig
vara effektiv i organisationer över hela världen. Certifieringsprogrammet utrustar dig
med en komplett verktygslåda som hjälper dig att konsekvent utforma utbildningsinitiativ som levererar ökad effekt, tydlig beteendeförändring & affärspåverkan för din
organisation.

Få 5X mer effekt från dina
utbildningar
Få verktygen att skapa fantastiska resultat.
En väl utförd lärresa ger fem gånger mer
kunskapstillämpning i arbetet än traditionell
utbildningsmetodik.

Designa tidseffektiva lärotillfällen som engagerar
Mindre tid borta från arbetet & högre
engagemang genom att användandet av
lärresor, social- & blended learning.

Vad lär man sig?
Certifieringen går igenom forskningsbaserade metoder & principer för att utforma
effektfulla lärresor. Programmet ger dig en
omfattande verktygslåda som hjälper dig
att utforma lärresor med fokus på effekt.
Efter avslutat program kommer du att
utrustas med de kunskaper, färdigheter &
verktyg för att kunna:
•

Avgöra nivån av utbildningsdesignens
hållbarhet baserat på det strategiska
värdet av ett visst utbildningsinitiativ.

•

Presentera ett övertygande argument
för effektfulla lärresor till kunder & intressenter internt & externt.

•

Bedöma din egen & andras utbildningsdesign & göra konkreta förslag till
förbättringar (dvs. förslag som kommer
att öka graden av inverkan
& effekt på verksamheten).

•

Utforma sömlösa & integrerade
lärresor som stärker deltagarnas
lärande & resultat.

•

Välja lämpliga strategier för att hantera
& övervinna hinder som ofta kan upplevas av utbildningsdeltagare

•

Praktisera & få feedback baserad på en
verklighetsbaserad fallstudie

Bli ett proffs på att
designa lärresor
Framtidssäkra dina utbildningar & din
karriär. Genom HPLJ kommer du bli ett
proffs på effektfull utbildning & beteendeförändring.

Skapa beteenden som
driver mot affärsmålen
Effektfulla program driver mot affärsmålen. Lär dig bygga program som skapar
rätt beteenden hos deltagarna för resultaten ni behöver.

”

”En utbildning som jag rekommenderar för alla som vill bygga lärresor
som ger en direkt affärseffekt”
- Kristina Eklund Nielsen, Chef strategisk
kompetensutveckling, Ragn-Sells

Vem är certifieringen lämpad för?
Denna certifiering är designad för alla som
arbetar med utbildning inom HR & L&D.
Från programdesigners & kursledare till
utbildningsansvariga, HR- & L&D-chefer.

Längd:
~ 6 veckor
- 2 x 3 timmar onlineutbildning
- 6 x 1 timme självstudier

Hur:
Online

Pris:
11 950 SEK

Är ni ett team eller grupp som vill gå? Är ni fler än
6 deltagare kan vi erbjuda en HPLJ in-house!
Fördelar med en ”HPLJ in-house”:
Bättre anpassningsmöjligheter. Ni bestämmer själva den tid och plats
som passar er bäst. Vill ni att vi kommer till er? Absolut, inga problem!
Bättre synergier. Det lönar sig att vara från samma team eftersom ni
kan fokusera dialogen kring den egna verksamheten. Därför får ni en
mycket större utväxling på insatsen än om ni går en och en.

Är du intresserad av certifieringen eller
vill du ha mer information?
Ställ dina frågor till Daniela - vårt HPLJ-proffs
daniela.lundbom-racetovic@promoteint.com
Information finns också på vår hemsida:
www.promoteint.com/sv

