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 Facem!



Învaţă și aplică sau aplică și 
învaţă? Atelier sau ALTelier? Nu 
trebuie să alegi, pentru că cele 
două concepte de workshop-uri se 
completează excelent. 

Ce înveţi trebuie să pui în practică 
și din ceea ce ai învăţat nu e rău 
să știi cum să extragi punctele 
esenţiale, într-un proces de 
dezvoltare continuă. 

ALTelier V S



Indiferent de abordare, de ce 
înveţi într-un atelier și de 
ce exersezi într-un ALTelier, 
propunerea noastră este ca 
de la fiecare dintre cele 12 
workshop-uri să pleci cu o idee. 

O idee care mai târziu va 
deveni abilitate, competenţă 
sau o idee și mai frumoasă.

V S Atelier



Ne confruntăm cu probleme 
zi de zi - avem ecuaţii 
de rezolvat și situaţii de 
descurcat. Dar ce ne facem 
atunci când complexitatea 
problemelor crește și când 
soluţia nu este nici evidentă, 
nici unică? 

Noi vă dăm uneltele 
necesare pentru a 

aborda până și cele 
mai dificile probleme, 

de la încălzirea globală 
până la migraţie, având 

ocazia să aplici ce 
înveţi în cadrul unui 

proiect-soluţie generat 
de voi.  

Atelier 
Problem Solving



Gândește cea mai elaborată 
prezentare despre cum vei 
schimba lumea cu ideea ta. 
Simplu! Și acum susţine-o în faţa 
unui public. 

Dacă simţi deja că nu mai ai aer 
și ţi se pune un nod în gât, totul 
va fi bine! Ni s-a întâmplat și 
nouă, dar vrem să împărtășim 
cu tine trucurile și micile secrete 
care ne-au ajutat să trecem 
peste toate scenariile negre 
pe care ni le facem înainte să 
vorbim în public..

ALTelier 
Public Speaking



Atelier 
Proiecte

Atelier 
Proiecte

Cum îţi transformi proiectul din 
idee în realitate? De la un simplu 
vis, la proiectul de la 
școală sau planul 
tău de dezvoltare
personală, orice
ideese poate materializa urmând 
câţiva pași bine stabiliţi și fără 
frica de practică de tip „trial and 
error”. 

Cum administrarea 
proiectelor nu este 

ceva ce se învaţă 
numai pe hârtie, 
atelierul devine, 
în cazul acesta, 
incubatorul ideii 

care, la finalul celor 
12 workshop-uri, va 

deveni realitate.



ALTelier 
EQ

Atelier 
Proiecte

Empatia, motivaţia și flexibilitatea 
comportamentală sunt câteva 
dintre calităţile ce reușesc să 
facă legătura între ce știm și felul 
în care ne folosim cunoștinţele 
pentru a acţiona în diverse situaţii, 
faţă de diferite persoane. Nu e o 
competiţie între a fi „book smart” 
(IQ) sau „street smart” (EQ). Atât 
coeficientul de inteligenţă, cât și 
inteligenţa emoţională sunt două 
concepte ce se completează, 
pentru ca, în proporţiile potrivite, 
să fii în cele din urmă „smarter”.



Atelier 
Scriere Creativa

)

SMS, e-mail, Facebook, bloguri. 
Scriem din ce în ce mai des și în tot 
felul de contexte, pentru un public 
din ce în ce mai larg. Influenţa 
și deschiderea pe care ne-o dau 
aceste platforme cresc importanţa 
scrierii creative ca abilitate de 
viaţă. Fie că vrei să postezi ceva 
catchy, care să le rămână oamenilor 
în minte, că vrei să promovezi un 
proiect, să scrii despre tine sau 
ai un eseu important de făcut, 
cu câteva tips and tricks și mult 
exerciţiu te poţi folosi și tu cu 
succes de puterea cuvintelor.



ALTelier 
Munca în echipa

) )

De câţi oameni este nevoie pentru 
a alcătui echipa perfectă? Nu 
contează! Indiferent că vorbim 
de proiecte de amploare, cu o 
grămadă de oameni implicaţi, sau 
proiecte personale la care lucrezi 
cu drag alături de câţiva prieteni, 
te ajutăm să vezi cât de fain este 
să muncești alături de alţii, atunci 
când vă regăsiţi în aceleași valori 
și reușiţi să stabiliţi obiective 
comune. Toate astea înţelegând 
și cum depășim conflictele sau 
cum ne încadrăm în deadline-uri...



Atelier 
Branding

Într-o societate în care, de multe 
ori, imaginea produsului devine 
mai puternică decât produsul în 
sine, trebuie să ne asigurăm că 
facem alegeri responsabile și 
informate. Însă pentru asta e bine 
să întelegem și mecansimele din 
spatele „poveștii”.

Ce este un brand și cum se creează 
acesta? De ce o marcă de produse 
nu este neapărat un brand? 
Povestim despre cum își creează 
marile companii identitatea și cum 
ne putem reinventa noi înșine într-
un atelier de marketing și branding 
personal.



ALTelier 
Leadership

„Trebuie făcut” sau „facem”– 
asta este ceea ce face diferenţa 
între o persoană autoritară și un 
leader. Dacă îţi este greu să îţi 
impui ideile în cadrul unei echipe, 
atunci poate încă mai sunt lucruri 
pe care trebuie să le descoperi 
la tine. În spatele unui leader 
de succes stau câteva calităţi și 
strategii esenţiale sau un curs 
care să te ajute să le dezvolţi.



Atelier 
Dezbateri

Dezbaterea reprezintă cea mai 
academică formă de brainstorming. 
Multe instituţii de învăţământ 
adoptă această formulă pentru 
seminarii, încurajând studenţii să-
și susţină și să-și argumenteze 
propriile opinii. Un asemenea 
exerciţiu dezvoltă gândirea critică 
și creativă, atunci când vine vorba 
de analizarea și soluţionarea 
problemelor. Deși pare un schimb 
de idei liber, există reguli și o 
anumită structură a discursului 
argumentativ, pe care ne propunem 
să le *dezbatem* în cadrul cursului.



ALTelier 
Negociere

 „Mai ieftin...”, „mai bun...”, „mai 
rapid...” sunt câteva dintre ofertele 
pe care la un moment dat tehnicile 
de negociere și persuasiune ale 
unui pitch reușit le-au obţinut. 
Departe de contextul afacerilor, 
abilităţile de negociere devin astăzi 
unele dintre cele mai versatile 
calităţi ale tinerilor întreprinzători, 
care vor să ne convingă de puterea 
schimbului de idei, pentru a ajunge 
la cel mai bun rezultat.



Atelier 
Buget

Să înţelegi că economiile nu sunt 
banii care îţi rămân la final de zi, 
lună, an, după toate cheltuielile, 
ci o investiţie deșteaptă în tine, 
este un lucru ce ar trebui să vină 
la pachet cu o educaţie financiară 
sănătoasă a fiecarui tânăr. Cum 
facem să ne administrăm banii și 
să cheltuim cu cap sunt câteva 
dintre obiectivele pe care dorim 
să le atingem în atelierul de 
buget.



ALTelier 
Socail Awarness

Trăim într-o societate globală 
și interdependentă, iar ca să îţi 
ocupi locul în ea trebuie să înveţi 
să iei decizii care vor avea impact 
nu doar asupra ta, dar și asupra 
celor din jur. Dacă nu le iei tu, le 
vor lua alţii pentru tine. Ca să nu 
fii tu „cetăţeanul turmentat” din 
piesă, e important să te informezi 
și să devii conștient de propriile 
prejudecăţi pentru a putea 
gândi deschis și independent, 
astfel aducându-ţi aportul la 
schimbarea societăţii.



Unde ne gasesti?
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Bd. General Gh. Magheru, nr. 41, et. 1, sector 1
București, 010326

Mădalina Stoica
0737 069 021

E-mail: mstoica@integraledu.ro
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