
CURS

„Tehnici pentru creativitate”

4 iunie 2015

Grawe Building, Strada Vulturilor, nr. 98, București

Ritmul alert al schimbărilor din viața noastră impune atât pe plan profesional, cât și 
personal, necesitatea deținerii unui întreg arsenal de aptitudini și instrumente care să ne 
însoțească pe drumul către succes.

Participă și primești cartea “Arta de a acționa” - Stephen Bungay 



Avantajele deprinderii unor tehnici din domeniul creativității și al inovației sunt esențiale pentru perioada istorică pe care o

traversăm. La fiecare 6 luni, capacitatea de stocare a computerelor se dublează, tehnologia ajungând astfel la un ritm de

dezvoltare fără precedent.

Acest fapt a adus în viața economică un ritm al schimbărilor extrem de alert, astfel că vorba “Cine nu inovează, moare!” a

căpătat un aspect concret. Este destul să ne uităm în TOP Forbes 500 și să vedem că mai bine de 300 de companii nu existau

acum 10 ani. Iar companii puternice care acum 20 de ani păreau indestructibile, nu mai există.

Vă propunem să începem cu un curs practic, de dezvoltare a uneia dintre cele mai complexe și necesare abilități:

creativitatea și inovația. De la vânzări și comunicare cu piața, la marketing și procese interne de lucru sau control, în orice

proces intern sau extern al companiei se poate inova și aduce îmbunătățiri. Nu există limite!

Time to be creative!



AVANTAJELE PARTICIPĂRII

 Dezvoltarea capacităților creative latente 

 Dezvoltarea capacității de rezolvare eficientă a problemelor

 Dobândirea calităților specifice persoanei creative

 O mai mare flexibilitate mentală, originalitate și inventivitate

 Abilitatea de a folosi eficient creativitatea, atât în viața profesională, cât și în cea personală

 Capacitatea de a stabili obiective clare și modalități concrete de atingere a lor

Cursanții vor primi diplomă de participare.

Mai mult, fiecare participant va primi cartea de referință ”Arta de a acționa”, de Stephen Bungay.

Time to be creative!



PARTICIPĂ

 Persoane care prin natura activităților pe care le desfașoară au nevoie de creativitate (persoane care lucrează în

departamentele de inovație, în companii de IT, publicitate, în mass-media, educație, tehnologie etc.)

 Tineri care se pregătesc pentru profesii care implică creativitatea – în prezent, această calitate a ajuns să fie extrem de

cautată în aproape toate domeniile

 Toate persoanele interesate de dezvoltarea personală și profesională

Time to be creative!



[Program]
PROGRAM CURS

9.00 – 9.30 Înregistrarea participanților

9.30 – 11.00 Curs

- Ce este creativitatea? Oricine poate fi creativ?

- Cum generăm creativitatea? Care este costul creativității?

- Care este diferența dintre creativitate și inovație?

- Încurajarea creativității în echipă – tehnici și metode simple și eficiente

11.00 – 11.15 Pauză

11.15 – 13.00 Curs

- Tehnica Brainstorming – generarea multor idei radicale și creative într-un

timp relativ scurt

- Tehnica Brainwriting – o tehnică simplă și foarte eficientă

13.00 – 14.00 Pauză

Time to be creative!

14.00 – 15.30 Curs

- Starbusting – înțelegerea unor idei noi prin întrebări tip brainstorming

- Gândirea metaforică – folosirea comparațiilor pentru a exprima idei și

a soluționa probleme

- Generarea unor noi idei – gândește diferit și creativ. Ce îți trebuie ca să

fii creativ?

15.30 – 15.45 Pauză

15.45 – 17.00 Curs

- Inovarea în organizație

- Procesul învățării și capcanele lui

- Cum găsim soluții inovatoare la probleme complexe

- Teoria sistemelor și înțelegerea sistemelor



Cătălin Ionescu este un adept fervent al educației de calitate

și continue pe tot parcursul vieții. Liderul, pentru mai bine de

14 ani, a celei mai de succes companii de training și formare

profesională din țară, CODECS SA, trainer, consultant și coach

de peste 22 de ani.

Autor a peste 100 de articole, eseuri și programe de training în

domenii foarte variate, de la comunicare, la leadership și

strategie. A lucrat ca și trainer și consultant cu peste 70 de

instituții publice și corporații din România, fiind și moderator

al strategiei de dezvoltare durabilă a României în 2004.

TRAINER: Cătălin Ionescu  - MSc, MBA

Astăzi este unul dintre cei mai reputați și cunoscuți traineri și

consultanți din țara noastră, cu un brand personal reprezentat de o

gândire profundă, strategică, un simț al umorului dezvoltat, cu un

stil de prezentare autentic și cu o sinceritate care poate fi uneori

privită ca brutală. Valorile sale sunt integritatea, creativitatea,

competența și compansiunea.

Managing Partner al Cătălin Ionescu & Asociații, livrează

programe integrate de consultanță managerială și de proces,

precum și training și coaching pentru echipele executive din mai

multe companii și instituții românești.



Time to be creative!

DATE DE CONTACT

Tel: 0729.990.536
E-mail: evenimente@concordcom.ro

www.concordcom.ro

ORGANIZATORI

Catalin Ionescu & Asociatii

TAXA DE PARTICIPARE: 475 lei + TVA/persoană.


