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Un workshop 
SDI®

Un studiu recent condus de Gallup Organisation
identifică “Engaged employees” ca fiind cei care 
lucrează cu pasiune şi simt o conexiune puternică

între ei şi compania pentru care lucrează. 

Ştim cu toţii că un engagement puternic încurajează
creativitatea, ceea ce conduce la o continuă

generare de idei. Acest ciclu generează şi susţine o 
cultură organizaţională bazată pe inovaţie. 

În mod reciproc, inovaţia susţine engagement-ul la 
locul de muncă. Ne oferă oportunităţile de a ne 

exprima şi implica activ, de a ne canaliza energia
într-o direcţie de creştere. Ne oferă mediul în care 

ne simţim valoroşi şi primim recunoaşterea
individuală. 

Comunicarea şi relaţionarea pozitivă încurajează
interacţiunea şi permit oamenilor să îşi găsească

motivaţia de a fi inovativi în rolul lor. 

Bucureşti Facilitat în limba
engleză/română



Ce este şi ce veţi face?

Un workshop experienţial în care te vei implica activ în găsirea soluţiilor care 
încurajează engagement-ul şi inovaţia la locul de muncă. Vei descoperi cum 
poţi valorifica diferenţele în echipele tale şi aprecia punctele forte 
individuale astfel încât să atingi uşor rezultatele dorite. 

• Ce înseamnă pentru noi engagement şi inovaţie la locul de muncă? Care 
este legătura dintre ele?

• De ce engagement e mai mult decât fericire
• Motivaţie şi comportamente - înţelegerea diferitelor tipologii

motivaţionale şi de ce ne comportăm într-un anume fel
• Care sunt atuurile echipei mele şi cum le menţinem? 
• Cum putem construi încrederea şi reenergiza engagement-ul la locul de 

muncă?
• 4 etape pentru a încuraja inovaţia continuă
• Cum creăm mediul de lucru potrivit
• Plan de acţiune individual şi feedback
•
Facilitarea este dinamică, bazată pe aplicaţii practice şi feedback. Vom
avea discuţii interactive, sesiuni de “best practice sharing” şi lucru în echipă. 

ENGAGEMENT & 
INNOVATION este construit
în jurul instrumentului de 
relaţionare şi motivare
SDI® (Strength Deployment 
Inventory®), pe care 
profesionişti din lumea
întreagă îl consideră a fi
“Manualul pentru lucrul cu 
oamenii”. 

SDI®-ul ne oferă o 
modalitate de a construi
relaţii de durată pentru a 
obţine rezultatele dorite
rapid.
Totul într-o manieră care 
este rapidă, distractivă şi
aplicabilă tuturor!
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De ce să participi?

• Dacă îţi plac lucrurile simple şi practice 
• Dacă distracţia şi o atmosferă relaxată de discuţie sunt mediul propice

pentru a obţine rezultatele dorite
• Dacă înveţi mai uşor într-un mediu interactiv şi provocator în care 

participanţii sunt “vedetele” şi nu trainer-ul
• Dacă ai nevoie de feedback constructiv pentru a creşte
• Dacă ai obosit urmărind prezentări PowerPoint
• Dacă îţi face plăcere să înveţi în grupuri restrânse de oameni care îţi

oferă sprijinul de a te dezvolta

Care este investiţia?

525 Euro plus TVA / persoană inclusiv instrumentul SDI, un Ghid rapid 
de comunicare SDI şi cartea Have a Nice Conflict.  
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