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Programul pe scurt
Profesioniștii de astăzi se confruntă cu un mediu esențial volatil,
incert și complex, care le cere să se adapteze constant și să
cultive o mentalitate care să permită agilitate și deschidere.
Pe de altă parte, în ultimii ani, „schimbarea” a devenit un cuvânt
cheie care riscă atât să-și piardă sensul prin utilizarea excesivă,
cât și să deturneze în acest proces orice inițiativă pentru o
transformare autentică și durabilă.
Atelierul Mindset for Transformation© este o bună oportunitate
pentru participanți de a practica instrumente pentru a se adapta
mediului turbulent de astăzi și de a lucra la capacitatea lor de a
face față ambiguității și incertitudinii. Mai mult, oferă un spațiu
în care își pot descoperi propriile modele mentale și
mentalitățile care împiedică schimbarea, atunci când aceasta
este cu adevărat necesară.

Obiective
Să identificăm elementele cheie ale mentalității care
permit transformarea în contextul pandemiei și postpandemiei
Să folosim instrumente pentru analiza mentalității și
schimbarea mentalității
Să ajutăm participanții să conștientizeze barierele
individuale împotriva construirii mentalității corecte și să
găsească modalități de a le depăși

Descrierea programului

Desfășurare și detalii de
participare

Tehnologie

o O sesiune de 3 ore

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

o O sesiune pe 26 aprilie, în
intervalul 09.00-12.00
o Investiție: 145 EUR+TVA/
participant

o Platforma Zoom

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

Descrierea programului
Agenda
Schimbarea
este un trapez

Dezvoltarea
intraprenoriatului

Construirea unei
mentalități de
îmbunătățire

Descrierea programului
Agenda

Schimbarea este
un trapez

Pornind de la o nouă ipoteză cu privire la imunitatea oamenilor la
schimbare, acest modul permite participanților să reexamineze și
să utilizeze modele mentale ca mijloc de adaptare sau schimbare
a propriei mentalități pentru a face față ambiguității și
incertitudinii predominante a mediului actual.

Descrierea programului
Agenda

Dezvoltarea
intraprenoriatului

Acest modul invită participanții să gândească și să se comporte
ca intraprenori - indivizi cu spirit antreprenorial care operează
în interiorul unei organizații mai mari. De ce? Intraprenoriatul
reunește trei elemente cheie: cooperarea, alinierea și
autonomia, care permit indivizilor și organizațiilor să prospere
în noul context.

Descrierea programului
Agenda

Construirea unei
mentalități de
îmbunătățire

Acest modul îi ajută pe participanți să dobândească o
înțelegere mai profundă a conceptelor de mentalitate de
creștere (sau „de a deveni mai bun”) și de agilitate în învățare
și relevanța lor într-un mediu în continuă schimbare. Acest tip
de mentalitate acționează ca un fel de set portabil de
instrumente care ne ajută să explorăm în contextul D-VUCA-D
și în numeroasele sale provocări.

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.
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păstrăm legătura.

|miruna.neacsu@i-interact.ro

| +40 765 528 269 | i-interact.eu

Mulțumim!
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