
Enabling change
mindset for transformation.



8-9 aprilie / 8-9 iunie, 2021

Tap into Your Strengths©

with Emergenetics®

Curs deschis cu Interact



Atelierul reprezintă o unealtă pentru o mai bună înțelegere a 

nevoilor celorlalți, a punctelor lor de vedere dar și a 

comportamentelor. Aceste lucru este posibil prin intermediul

Emergenetics®, care reprezintă o nouă generație de instrumente

psihometrice, bazată pe studii neuroștiințifice. Descoperirile

științifice referitoare la sine și ceilalți se traduc în comportamente

pe care participanții au ocazia să le exerseze, în ideea de a obține

rezultatele dorite și de a gestiona propriul nivel de energie

emoțională și de motivație. 

Workshop-ul este unul interactiv, participanții având ocazia să

descopere progresiv propriul profil, în mod intuitiv, prin intermediul

jocurilor și exercițiilor.

Programul pe scurt



Desfășurare și detalii de participare

o 8-9 aprilie și 8-9 iunie, 2021
o 3 sesiuni a câte 2 ore, program 

10.00-12.00 si 14.00-16.00 prima 
zi, 10.00-12.00 a doua zi

o Investiție: 270 
EUR+TVA/participant

Tehnologie

o Platforma Zoom
o Mentimeter – instrument online 

de colectare a informațiilor în
timp real

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

Descrierea programului



Agenda

Emergenetics® este un instrument psihometric bazat pe 
cercetări științifice care indică faptul că indivizii sunt pe de o 
parte, predispuși din punct de vedere genetic să gândească și să
acționeze într-un anume fel și pe de altă parte, că aceste
trăsături se modifică în timp sub influența factorilor sociali sau
de mediu – ne schimbăm pentru că ne dezvoltăm prin
experiențele noastre. 

Tocmai această combinată dintre genetică și experiențe 
formează tipare care pot fi, mai apoi, recunoscute.
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Agenda

Ce masoară?

4 atribute de gândire (Analitic,  Structural, Conceptual și Social) 
• Analitic – Combinația dintre gândirea rațională și ideile abstracte
• Structural – Combinația dintre gândirea secvențială și ideile practice
• Social – Combinația dintre gândirea intuitivă și considerația pentru

ceilalți
• Conceptual – Combinația dintre gândirea intuitivă si ideile abstracte

3 preferințe de comportament (Expresivitate, Asertivitate și Flexibilitate)

• Expresivitate - Nivelul în care împărtășești emoțiile cu ceilalți
• Asertivitate – Interesul de a controla situații și rezultate
• Flexibilitate – Disponibilitatea de a acomodare cu ideile celorlalți
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Profilul Emergenetics® - Cu ce e diferit?

o Ajută echipele să se privească foarte repede ca pe o entitate, ajută 
indivizii să-și descopere punctele forte 

o Emergenetics® este un profil psihometric care mapează preferințele 
pe un spectru - oamenii pot fi în oricare parte a spectrului, în funcție
de situație etc. 

o Aplicația mobilă Emergenetics + - o aplicație mobilă gratuită, 
dinamică, care oferă sfaturi practice care pot fi aplicate imediat și 
posibilitatea de a compara profiluri individuale, crea grupuri, salva 
rapoarte etc. 

Agenda
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Profilul Emergenetics® - în timpul cursului

o Introducere

o Modelul Emergenetics® - definiția modelului, neuroștiința din 
spatele acestuia. Obiectivul acestei sesiuni este de a oferi o 
imagine de ansamblu asupra modelului și de ajuta 
participanții să înțeleagă mai bine preferințele de gândire și 
comportament 

o Emergenetics® - privire de ansamblu – cele 3 preferințe de 
comportament și cele 4 preferințe de gândire 

Agenda
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Profilul Emergenetics® - în timpul cursului

o Distribuirea profilurilor individuale – fiecare participant primește 
profilul propriu, bazat pe răspunsurile oferite la chestionarul 
completat în prealabil; participanții înțeleg în profunzime 
implicațiile profilului 

o ,,Dacă această încăpere ar fi un creier”: participanții înțeleg tipurile 
de profiluri si combinațiile dintre preferințe și au ocazia să își 
formeze o imagine de ansamblu asupra felului în care profilul 
propriu poate fi comparat cu profilul de grup – această sesiune 
pune într-o nouă perspectivă locul pe care fiecare persoană îl 
ocupă și ce aduce fiecare diferit. De asemenea, această sesiune 
ajută în dezvoltarea unui mindset bazat pe toleranță și înțelegere a 
nevoilor și preferințelor celorlalți

Agenda
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Profilul Emergenetics® - în timpul cursului

o Cum să abordăm non-preferințele – impactul adaptării stilului de 
abordare și comunicare la preferințele interlocutorului – activități de 
grup

o Aplicația Emergenetics+ - explorarea aplicației, înțelegerea 
funcționalităților, tips & tricks

Agenda
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Alina este trainer și Business Associate în cadrul Interact. Expertiza să include programe
de comunicare, abilități de prezentare, managementul echipelor, train the trainer și
cultura organizațională.

Timp de 13 ani Alina a livrat soluțiile Interact clienților din banking, FMCG, IT&C, 
energie și farma. A fost implicată în numeroase proiecte de dezvoltare organizațională
având un rol activ în analiza de nevoi, designul de soluții și livrarea acestora, precum și
dezvoltarea de produse. A lucrat atât în proiecte unu la unu cât și în facilitarea de 
proiecte pentru grupuri de până la 170 de persoane.

Este membră a corpului profesoral al Asociației Internaționale de Advertising unde a 
predat comunicare și abilități de prezentare încă din 2008. Alina este recunoscută de 
clienții Interact pentru abordarea să empatică și profesionistă, precum și pentru
implicarea să în procesul participanților de transfer al informațiilor de la teorie la 
practică. În feedbackurile de la clienții Interact, Alina este percepută drept o persoana
dinamică, spontană, clară, persuasivă, bine pregătită, care formează un cadru potrivit
pentru învățare.

Alina Doica

Traineri Interact



Miruna Neacșu este trainer Interact și absolventă a Facultății de Psihologie și Științele 
Educației, Universitatea București, având studii de master în domeniul sănătății 
ocupaționale și performanța resursei umane. Totodată, Miruna are 3 ani de experiență 
de voluntariat în domeniul educației, perioadă în care a construit programe de învățare 
pentru coordonatorii de proiecte din cadrul Asociației Studenților la Psihologie și 
Științele Educației. Miruna este și trainer acreditat Emergenetics® și Think on Your
Feet®. 

În Interact, Miruna a dezvoltat mai multe programe online de educație despre ce 
înseamnă adaptarea la primul job și care sunt pașii esențiali în acest proces și despre ce 
presupune gestionarea rețelelor de cunoscuți. A livrat soluțiile Interact pentru clienți 
din IT&C, industria automotive, banking, contrucții și farma. A fost de asemenea 
implicată în mai multe evenimente de marketing Interact și în activități de business 
development.

Miruna Neacșu

Traineri Interact



Haideți să
păstrăm legătura.

| miruna.neacsu@i-interact.ro | +40 765 528 269 | i-interact.eu

https://www.linkedin.com/company/537953/
https://www.facebook.com/interact.romania
https://www.instagram.com/i.interact.eu/


Mulțumim!
mindset for transformation.


