
Leveraging Learning Impact

The Brinkerhoff Certification for High 
Performance Learning Journeys©

- Online Certification Program -
Champion Level



A stratégia megvalósításához és a változások kezeléséhez a 
szervezetek a tréning programokra jobban támaszkodnak mint 
valaha. Ugyanakkor a legtöbb tréning még mindig túlságosan 
esemény alapú és nem képes elkötelezni a résztvevőket egy valódi 
teljesítménynövelő hatású folyamat iránt. 

Ez a program olyan eszközöket ad a résztvevők kezébe, amelyek 
segítségével új viselkedések létrehozását és hosszantartó 
eredményeket biztosító tréning programok tervezhetők.

A The Brinkerhoff Certification for High Performance Learning 
Journeys® egy különleges instructional design program, amely 
Professor Robert Brinkerhoff 40 éven keresztül felhalmozott kutatási 
eredményeire épül. 

Ismerd meg hogyan épülnek fel a 
High Performance Learning Journeys® 
programok

A Champion minősítést adó program releváns és izgalmas 
minden képzéssel és fejlesztéssel foglalkozó szakember 
számára – az instructional designer-től a kurzusvezetőkön, 
trénereken, és a tréningeket beszerző munkatársakon át 
egészen a képzési csapatokat vezetőkig.

A minősítést adó program tartalmazza a High Performance 
Learning Journeys megtervezéséhez szükséges kulcs 
fontosságú módszereket és alapelveket és egy gazdag és 
átfogó eszköztárat ad a teljesítményt fókuszba helyező 
programok tervezéséhez és értékeléséhez. 



A program elemei

HPLJ© Champion Certification program 6 hetes, csoport-alapú képzés, amely tartalmaz
• 2 x 3 óra instruktor által vezetett online tréninget
• 6 óra önálló ütemben teljesítendő feladatokat (~1 óra hetente) a Promote® platformon

Amiért érdemes részt venni

✓ A HPLJ eszköztár megszerzése, amely segítségével
• Azonosítani tudod azokat a stratégiai lehetőségeket amelyek HPLJ programtervezést igényelnek 
• A HPLJ módszertan alkalmazásának szükségességét meggyőzően képviselni tudod
• Olyan tanulási utakat tudsz megtervezni, amelyek a résztvevők tanulási és üzleti teljesítményét is növelik
• Értékelni tudod a saját, és mások által készített tréning program terveket 
• Praktikus szempontrendszert kapsz a beszállítók felé támasztott elvárások megfogalmazásához és az ajánlatok 

értékeléséhez
• A megfelelő stratégiákat ki tudod választani a teljesítmény akadályok leküzdésére

✓ Gyakorlás és visszajelzés egy magával ragadó és realisztikus esettanulmány alapján
✓ Tagság a Brinkerhoff Certified Only LinkedIn csoportban
✓ Hozzáférés a HPLJ eszközök és erőforrások folyamatosan fejlesztett könyvtárához
✓ CV-ben és LinkedIn profilon feltüntethető Champion minősítés a The Brinkerhoff Certification for High Performance 

Learning Journeys® programon



A HPLJ Certification
program tanácsadói Bozsogi Dia

A Flow szervezetfejlesztő tanácsadója és 

trénere, a HPLJ© módszertan kiképzett 

tanácsadója és HPLJ© certificator.

Salamon János
A Flow szervezetfejlesztő tanácsadója, PhD 

kutató képzés- és kompetenciafejlesztés 

területen, a BME GTK Ergonómia- és 

Pszichológia Tanszékének oktatója, a HPLJ©

módszertan kiképzett tanácsadója és HPLJ©

certificator.


