2021

Modul nostru de a transforma
ecranele în ferestre digitale.

Super eroi nu se nasc,
se cresc!
Iar noi trăim zi de zi misiunea de a crește oameni,
prin spații de dezvoltare multiple.

Anul acesta Programul HPDI de webinarii gratuite
LEARN ADAPT OVERCOME a crescut super eroi în mod
activ, 100% online, păstrând tradiția creată de spațiul
digital născut în 2020, pentru a susține mediul
business din România și eroii din jurul nostru:
profeșioniști, manageri, echipe.

În 2020, peste 4000 de oameni au
participat în peste cele 70 de
webinarii live gratuite; am crescut
împreună generând discuții, idei și
soluții, și ne-am susținut reciproc
într-un an de pandemie fără
precedent.

2021 – despre

noi, nu doar despre mine
În 2021 am revenit cu o nouă misiune:
Dezvoltarea factorului X al organizațiilor
vitorului: Learning Agility.
Am strâns peste 1000 de participanți activi în
10 webinarii live gratuite, învățând unii de la
alții cum să depășim orice moment prin
educație. Totodată, ne-am propus să venim
aproape de voi și pe Facebook, pentru a mări
curba de învățare și pentru a spori
interactivitatea. Ne-am dorit să ne puteți
urmări într-un mod cât mai confortabil,
oriunde ați fi, așa că ne-am văzut LIVE și acolo.

Din ce abilități e format learning agility?
Results
agility

Abilitatea de a fi confortabil în
a experimenta și a(te) schimba.

Self
- Awareness

Change
Agility

Abilitatea unei persoane care
poate lucra agil cu tipologii
diverse de persoane.

Abilitatea de a fi orientat spre rezultate în
situații grele sau excepționale.

People
Agility

Mental
Agility

Modalitatea prin care un
individ își cunoaște punctele
forte cât și cele slabe.

Abilitatea de a examina problemele
noi într-o modalitate unică și din afara
zonei de confort.

Luna Aprilie

Luna Septembrie

a fost despre Self Awareness. Primul webinar ne-a învățat
cum să fim bine cu noi, ce fel de mindset este necesar zilelor
în care trăim iar apoi am învățat despre reziliența emoțională
atât la nivel personal cât și profesional.

a fost despre Rezultate (Results Agility). Toamna a venit
pentru noi toți cu incertitudini și întrebări despre
următoarele restricții și cum va arăta viața noastră pe
termen mediu - am discutat despre cum ne proiectăm
direcția spre rezultate și cum construim mindsetul de a
face rai din ce avem.

Luna Mai

Calendarul
anului

Luna Iulie
a fost despre Schimbare (Change). În ultimii aproape 2 ani totul a
fost despre schimbare și incertitudine; toți știm că schimbarea
este necesară, mulți știm și ce avem de făcut pentru a o
produce, însă prea puțini dintre noi reușim să o facem. Această
lună a dedicat cele 2 webinarii către modalitațile de a rezolva
conflictele și către rezistența la schimbare.

a fost despre Mental Agility. Cele două webinarii ne-au
ajutat să descoperim 5 metode concrete pentru
dezvoltarea abilităților de agilitate la nivel de echipă,
continuând cu conceptul de midfullness și
mindlessness în contextul vieții de muncă actuale.

Luna Iunie
a fost despre People Agility. După ce am explorat cunoașterea de sine și
agilitatea mentală a fiecăruia am trecut de la agilitatea individuală la cea
aplicată pe lucrul în echipă: câteva metode de a-i ține aproape pe cei cu care
lucrăm, am discutat despre cele 5 disfuncții ale unei echipe și am obținut
„permis de navigare” în lumea burnout-ului.

Ne vedem anul viitor!

