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Curs deschis  

Design Thinking and Agile Methodologies  

10-11-12 martie 2020 

                            Interact, București 
 
 
Descrierea cursului 
 
Cursul este o sesiune intensivă de 3 zile car e îmbină o sesiune de 
discuții pe tema metodologiilor agile  și o sesiune care abordează tema 
design thinking. Cursul este livrat în limba engleza. 
 
Sesiunea de Design Thinking 
 
Inovația apare pe agenda tuturor în mediul de business actual. Fie că e 
vorba de manageri din multinaționale sau de antreprenori, așteptarea 
generală este să aduci un plus de valoare cu resurse mai puține. De 
aceea avem cu toții nevoie de design thinking.  
 
Atelierul de design thinking pune la dispoziția participanților: 
 

• Instrumentele necesare pentru a deveni un gânditor inovator si a 
descoperi oportunități noi 

 
• privire de ansamblu asupra conceptului de design thinking si un 

model care ajută participanții să se raporteze la design thinking ca 
la un instrument de rezolvare de probleme 

 
 



	
	

	 2	

 
Ce vei învăța? 
 
Aspecte principale: 
 

• Ce e design thinking? – o mai bună înțelegere a conceptului, 
când poate fi folosit  

 
• Pregătirea mindsetului potrivit pentru inovație – înainte de 

discutarea procesului  și folosirea design thinking pentru a genera 
și testa idei, vrem mai întâi să ne concentrăm asupra mindsetului 

 
• Idea Generation – trecerea de la “ce?” la “ce-ar fi dacă?” 

 
• Experimentare – derularea de scurte teste pentru a verifica dacă 

presupunerile sunt corecte 
 

• Tema de final – alege un instrument din cele prezentate  și 
implementează-l 

 
Recomandări pentru participanți 
 
Design thinking este un concept util atât pentru angajați creativi, cât  și 
pentru freelanceri și lideri de afaceri. 
 
Este util pentru oricine dorește o abordare puternică, eficientă și 
accesibilă, care poate fi integrată la toate nivelurile unei organizații, 
produse sau servicii, astfel încât să genereze noi alternative pentru 
companii și societate. 
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Agenda 
 
Part 1 
 
Check In & Warm-up 
 
Design Thinking Flashlight 
 

o Exercițiu de aplicare a conceptului  
o Învățare prin experiență 

 
Teoria din spatele conceptului de Design Thinking 
 

o Instrumente și metodă 
o Exemple 
o Necesitatea aplicării conceptului de design thinking 

 
Provocări 
 

o Prezentarea provocărilor 
o Dezbatere pe tema provocărilor prezentate 

 
UNDERSTAND 

o Empatizează cu provocările din grup 
 
EXPLORE 

o Vocea clientului 
 
Wrap up & Check out 
 
Part 2  
 
Check In & Warm up 
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DEFINE 

o Reformulează provocarea 
o Aspecte acționabile 

 
 
IDEATE 

o Brainstorming, Heaven and Hell, Superhero 
 
PROTOTYPE 

o Creează un prototip tangibil 
 
TEST 

o Vocea clientului part 2 
 
REVISE  

o Ajustarea prototipului si pregătirea pitchului 
 
PRESENTATION 

o Prezentarea soluției 
o Feedback  

 
Încheiere 
 

o Wrap-up 
o Q&A 
o Check out  
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Sesiunea de Agile  
 
	
Cursul se concentrează pe prezentarea metodologiei din spatele 
conceptului Agile. Se adresează atât persoanelor cu experiență în 
project management, cât și celor care vor să descopere principiile Agile.  
Deși conceptul a fost dezvoltat în și pentru industria IT, el poate fi 
aplicat și poate aduce beneficii în orice funcțiune și industrie prin 
revoluționarea modalității de lucru de zi cu zi. 
 
În cadrul cursului vom prezenta alfabetul Agile, nevoile actuale și vom 
căuta diferențiatorii care ne forțează să ne îndreptăm către Agile.  
 
Într-un final, în cadrul cursului, vom lucra în echipe, ne vom uita la 
soluții și instrumente deja disponibile și vom transpune în realitate 
primii tăi pași în ritmul Agile. 
 
Te încurajăm de asemenea să-ți aduci propriile proiecte sau nevoi și 
vom lucra împreună asupra lor astfel încât să ai un punct de pornire de 
la care să începi în urma cursului. 
 
Ce vei învăța? 
 

• De ce sau cine are nevoie de Agile? 

• Care sunt punctele minus ale project managementului 

actual? Este project managementul tradițional cel de care ai 

nevoie? 

• Ce este Agile Manifesto? 

• Care sunt principiile / valorile / istoria Agile? 

• Metodologii de bază ale Agile: 
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- Scrum: explorează idei noi precum scrum, sprinturi, 

retrospective, povești ale utilizatorilor și backlog. 

- Kan Ban: învață cum să vizualizezi sarcinile pe care le ai și 

resursele alocate dintr-o privire. 

- Minimum Viable Product: poți livra rezultatele în mici 

incrementări funcționale? 

 

• Agile vs Project Management clasic, există un câștigător? 

• Concepte de Agile avansate 

- Less (Large Scale Scrum): scrum pentru proiecte diverse. 

- Design Thinking: ideație în ritmul Agile 

- Agile Organizational Setup: poți lucra în triburi? 

- Instrumente Agile care te ajută să fii agil... 

 

• Descoperirea exemplelor de aplicabilitate a proiectelor Agie 

• Beneficiile aplicării managementului Agile pentru echipa de 

proiect, manageri sau sponsori de proiect 

• Învățare prin practică: lucru în echipă și exerciții 

• Încep încet dar de unde? Adu-ți propriul proiect și fă-ți viața 

mai ușoară. 
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Recomandări pentru participare 
 
Cursul se concentrează asupra oamenilor implicați în proiecte sau 
echipe Agile, dar și asupra celor care au mai auzit de concept și vor să 
descopere felul în care îl pot folosi. 
 
Principiile Agile pot fi folosite în munca de zi cu zi și pot fi combinate cu 
metodologii obișnuite de project management, oferind astfel beneficii 
multiple managerilor de proiect, membrilor proiectelor, managerilor 
sau organizațiilor. 
 
Pentru înscrieri contactați-ne la: 
 
interact@i-interact.ro 


