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Programul pe scurt
Programul îi ajută pe participanți să conștientizeze
conceptul de agilitate în învățare și relevanța acestuia întrun mediu în continuă schimbare. Acest atelier interactiv
este conceput atât pentru a ajuta participanții să înțeleagă
importanța agilității în învățare, cât și pentru a oferi
contextul potrivit pentru transferarea principiilor învățării
agile în realitatea lor curentă prin exerciții, discuții și un
plan de acțiune individual.

Obiective
Să ajute participanții să conștientizeze conceptul
de agilitate în învățare
Să ofere participanților instrumente și principii
care să îi ajute să răspundă mai rapid și mai
eficient la un context profesional provocator
Să ajute participanții să conștientizeze barierele
individuale împotriva învățării agile și să
găsească modalități de a le depăși

Descrierea programului
Desfășurare și detalii de
participare

Tehnologie

o Data: 6 mai 2021

o Mentimeter – instrument
online de colectare a
informatiilor in timp real

o 1 sesiune de 3 ore
o 15:00 – 18:00
o Investiție: 145 EUR+TVA/
participant

o Platforma Zoom

o Jamboard/Mural – table
online de lucru pentru
activitatile de grup

Descrierea programului
Agenda
De ce este “învățarea agilă”
necesară?
Ce?
o Ce înseamă pentru tine
învățarea agilă?
o Învățare, dezvățare,
reînvățare
o Dimensiunile
comportamentale ale
învățării agile și
modalitățile de a le
practica

Cum?
o Cum să dezvoltăm
comportamentele potrivite?
o Reproiectarea procesului de
învățare
Ce ar fi dacă?
o Paradoxurile învățării agile
o Bariere
o Responsabilități

Trainerii Interact
Lucian Mihai

Lucian Mihai este trainer si partener Interact. El are o experienta manageriala in domeniul
serviciilor profesionale si a managementului vanzarilor precum si in domeniul distributiei IT.
Experienta functionala a lui Lucian cuprinde 3 domenii: managementul serviciilor
profesionale, training si vanzari & achizitii. Lucian este membru al echipei de management
inca din 2004 si partener din 2007.
In domeniul trainingului Lucian are o experienta extinsa in domenii cheie precum:
management (mai ales managementul oamenilor) si comunicarea si relatiile de business.
Lucian are mai multe acreditari internationale, el fiind si Master Trainer in cadrul retelei Think
on Your Feet®️.
Aspectul multicultural si impactul acestuia asupra comunicarii si managementului este un
subiect pentru care Lucian a depus mult efort si pasiune. El a livrat proiecte de consultanta in
Austria, Bulgaria, Croatia, Franta, Ungaria, Portugalia si Turcia.
Lucian Mihai a fost ales, de asemenea, trainerul anului 2008 in Romania.

Trainerii Interact
Botezatu Ion

Ion Botezatu este trainer Interact. Psiholog și cu diploma de master în educația adultilor la
Facultatea de Psihologie și Științele Educației, Universitatea București. Cu o experiență de 5
ani în voluntariatul studențesc, atât la nivel local cât și național, Ion a implementat și
organizat programe de dezvoltare personală și educație nonformala pentru comunitatea de
studenți.
Este consilier în carieră, phihoterapeu Gestalt în formare, iar din 2019 este consultant
certificat Emergenetics.

La Interact, Ion a proiectat și a livrat programe de învățare in diverse arii, cum ar fi
comunicarea, managementul schimbării la nivel personal, recrutare și selecție, gestionarea
rețelei sociale, reziliența și training online.

Haideți să
păstrăm legătura.
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Mulțumim!

mindset for transformation.

