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„„„„MMMMaaaaşinininina a a a de ideide ideide ideide idei””””    
INVITAŢIE TRAINING 

Philean CT are plăcerea să vă invite să descoperiţi cum puteţi beneficia de 
creativitatea latentă a celor cu care lucraţi. Astfel, vă propunem să luaţi cunoştinţă cu 
„Maşina de idei”, prin participarea la un curs organizat în Bucureşti, în perioada 16 – 17 

februarie 2009, între orele 9 - 17. 
Costurile de participare1 la acest curs sînt acoperite de LIFELONG LEARNING 

PROGRAMME şi prin cofinanţare de Philean Consultanţă şi Training SRL, în cadrul 
proiectului ”Creative Trainer” – nr. LLP-LdV/TOI/2007/AT/00192. 

Grup ţintă: Cursul se adresează în principal managerilor de inovare (Cod COR 241941), managerilor de produs 
(Cod COR 241938) sau managerilor îmbunătăţire procese (Cod COR 241946), managerilor de proiect sau 
specialiştilor din echipele Kaizen sau de îmbunătăţire continuă. 

Cuprins:  
        Creativitate - Introducere—vocabular—terminologie—principii  
        Jocuri de stimulare a creativităţii individuale şi de grup  
        „Maşina de idei” – metodă de generare, grupare şi selectare a ideilor  
        Metode de evaluare a ideilor  
 Exerciţii, discuţii, concluzii 

Metodologia de lucru: Cursul utilizează metoda activă, care îmbină aportul de cunoştinţe cu implicarea 
permanentă a participanţilor în jocuri, simulări, activităţi de grup, studii de caz. Fiecare participant va primi un 
certificat de participare emis de Philean CT şi materialele suport. 

Vă stăm la dispoziţie pentru orice informaţii suplimentare necesare şi vă invităm să ne vizitaţi 
pe net, dacă doriţi să aflaţi mai multe despre noi şi despre oferta noastră standard, compusă 
din cursuri deschise autorizate şi non-formale, pe care le organizăm conform unui calendar 
prestabilit sau la cerere (vezi http://philean.wordpress.com sau info@philean.ro).  

Aşadar, dacă vă interesează propunerea noastră, alăturat se află formularul de înscriere, pe 
care este suficient să-l completaţi, semnaţi şi ştampilaţi şi să îl transmiteţi scanat la 
info@philean.ro. Fiecare participant propus trebuie să trimită o scurtă motivare a dorinţei de 
participare – inclusiv elemente care să permită încadrarea în grupul ţintă menţionat. Dat 
fiind numărul limitat de locuri, înscrierea va fi definitivă doar după confirmarea 
acceptării participantului propus. 

Cu convingerea că vom avea oportunitatea să ne cunoaştem cu ocazia acestui curs şi că 
veţi dori apoi să ne mai întîlnim cu ocazia altor cursuri oferite de Philean CT, vă aşteptăm 
alături de noi. Cu stimă,  

Cristina MUŞAT  
Director 

P.S. Pentru mai multe informaţii, contactaţi-ne telefonic la 0745252428, 0788786244 (Cristina Muşat) 
sau 0722540782 (Magda Grossu). Ne puteţi trimite un e-mail la info@philean.ro. Despre Philean 
puteţi afla mai multe dacă ne vizitaţi la http://www.philean.ro, http://philean.wordpress.com şi 
http://leanromania.wordpress.com. 

                                                
1
 Atenţie! Eventualele costuri de transport şi cazare pentru participanţi se suportă exclusiv de aceştia sau de 

organizaţiile care i-au desemnat să ia parte la curs. 
2
 Pentru mai multe informaţii despre acest proiect, vizitaţi http://www.creative-trainer.eu. 


