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•Metode si tehnici de facilitare:

•Un program interactiv, creativ in egala masura
util si “fun”!



Cateva aspecte…
• Pentru programul de facilitare ne-am propus sa

abordam subiecte din cele mai stringente, precum
aspecte ale rolul facilitatorului in obtinerea rezultatelor
dorite, ghidarea participantilor prin procesul de
facilitare, motivarea grupului, gestionarea discutiilor si a
conflictelor, crearea si mentinerea unui cadru de lucru
eficient, observarea comportamentelor si laudarea
bunelor idei si initiative, demonstrarea empatiei, dar si
altele.

• Beneficiile pe care le aduce participarea la acest
program

• Dezvoltarea abilitatilor de facilitare – adresarea
intrebarilor, managementul grupurilor, generarea
implicarii si entuziasmului

• Insusinea unor metode si tehnici creative si innovative
care vor genera rezultate chiar si cu cei mai timizi
participanti

• Exersarea intrebarilor de facilitare – de ce reprezinta
cheia?

• Abilitatea de a colecta informatia – poze, flipchart-uri,
tehnologie avansata, cum rezumi

• Cei patru “I” in facilitare: INFORMEAZA, INCITA,
IMPUTERNICESTE IMPLICA



Agenda cursului

• Nevoile organizatiilor in contextul schimbarii
continue. Unde este utila si necesara
FACILITAREA:

• Procese organizationale aparute ca rezultanta
a perioadei de criza si schimbare

• Problematici si situatii care necesita
angrenarea grupurilor largi din organizatii

• echipe, departamente, proiecte transversale

• Facilitarea
• Cateva aspecte cheie ale definitiei –

solutii/idei, aliniere si ownership
• Care sunt responsabilitatile unui facilitator?
• Rolul facilitatorului vs trainer, vs manager, vs

HR, vs coach
• Principalele abilitati ale facilitatorului
• Sponsori si obiective; 

• Tehnica intrebarilor de facilitare
• Cateva reguli generale de adresare a 

intrebarilor in procesul de facilitare
• Categorii de intrebari
• Exersarea intrebarilor

• Icebreakere si metode de obtinere a coeziunii 
grupurilor

• Icebreaker-uri ce pot fi utilizate in facilitare
• Energizere ce pot fi utilizate in facilitare

• Instrumente de lucru in rezolvarea problemelor
• Definirea problemei – cu Kepner-Tregoe
• Identificarea cauzelor – cu Ishikawa
• Generarea solutiilor – brainstorming, 

brainwriting, mindmapping si IDEEA

• Abordarea bazata pe solutii – cele 6 principii de 
baza

• Tehnici complexe de facilitare
• Metoda World Cafe
• Avantajele si utilitatea tehnicii World Cafe
• Open Space Technology

• Tratarea conflictelor
• Obiectivul : satisfactia membrilor fata de calitatea

procesului si implicarea in implementare
• Tehnici de rezolvare a conflictelor: preventie si

interventie

• Spatiu – timp – recuzita
• Instumente de lucru si organizare
• Materiale care fac parte din recuzita facilitatorului
• Organizarea spatiului

• Eficienta si rezultatele proceselor de facilitare:
• Ce este livrat la finalul sesiunii de facilitare
• Forme ale rezultatelor
• Planuri de actiune si proiecte
• Follow-up si continuarea proceselor



Diana este specializata in marketing, vanzari, comunicare si PR. In prima parte a carierei sale, vreme de opt ani, 
a fost ziarist de radio si televiziune in Romania, a lucrat pentru agentiile de presa Reuters si Associated Press 
si a lansat ca redactor-sef revista Elle in Romania.

Din 1998 a inceput sa lucreze in business, mai intai ca director de marketing al unei mari companii de 
distributie. Dupa 4 ani in acest domeniu, Diana s-a alaturat lui Ion Tiriac in cadrul Fundatiei Olimpice
Romane pentru a promova si construi marca olimpica, pentru a asigura finantarea loturilor olimpice ale 
Romaniei din fonduri obtinute de la sponsori. A fost director de marketing al Alexandrion Group si director 
de conferinte in cadrul grupului Forum Invest-Media On.

Incepand cu anul 2004, Diana a ales o cariera de trainer si consultant de resurse umane, mai intai in cadrul
companiei Response, apoi pe cont propriu. Domeniile predilecte si de expertiza in training sunt: dezvoltare
manageriala, abilitati emotionale, marketing, leadership, comunicare, customer service.  Din 2008 Diana a 
creat si coordonat in cadrul MMM Consulting proiecte de instruire si dezvoltare a resurselor umane.

Printre companiile in cadrul carora a derulat programe de instruire se numara: Toyota Romania, Star Foods, 
Nestle, Carrefour, Garanta Insurance, Genco, Romtelecom, Distrigaz Sud, OMV-Petrom, Syngenta, Cable 
Direct (Saatchi&Saatchi grup), Moller Electric Romania, Supreme Chocolat, Help Net, Credit Europe Bank, 
Tarom, Pirelli, Zentiva, Apa Nova, Biofarm.

Diana este consultant certificat Persona Global, trainer in programe Train of Trainers si coach Brief Coaching.

Diana Maria Voicu
Learning architect

In ultimii 5 ani Diana a facilitat
sesiuni de lucru in organizatii
precum Carrefour, Realitatea

Media, Petrom, Novartis, 
Samusocial, etc.



Alte aspecte…

• Durata programului: 2 zile, 9.00 – 17.00

• Desfasurare: Centrul BPP, Vasile Milea nr 6. etaj 2

• Costuri: 280 euro + TVA

• Sunt incluse: 2 pauze de cafea + prazul pentru cele doua zile,
materialele de curs

• O parte dintre clientii unde am realizat astfel de proiecte in-
house: Realitatea Media, Petrom, Sanofi, Novartis, Prutul, Tarom,
Timken, Carrefour, Zentiva, etc.



Imagini de la curs 
– februarie 2014



Cateva testimoniale

"Daca ar trebui sa descriu in amanunt munca arhitectilor invatarii de la MMM
Consulting, as putea umple intreg spatiul unei cladiri inalte, elegante si bine construite,
cu unsprezece etaje - cate unul pentru fiecare an de viata si experienta profesionala al
acestei organizatii cu totul remarcabile. Am sa ma limitez doar sa va invit la
"penthouse" si sa va spun ca aici veti gasi Transformers - un curs inovativ, provocator,
inteligent si eficient - un regal livrat de un trainer profesionist plin de resurse si
instrumente surprinzatoare.“
Cristina Dinu, Investors in People

“Participarea la cursul demo Transformers – Metode şi tehnici de facilitare mi-a trezit interesul
pentru rolul facilitatorului şi ariile în care acesta poate să intervină. Înainte de a participa la cursul
oficial nu reuşeam să mă văd într-o postură de facilitator şi nici nu întrezăream punerea în
aplicare a unui viitor proces de facilitare în organizaţia unde îmi desfăşor activitatea sau aplicarea
în procesele de formare.
De-a lungul a celor două zile ale programului abordarea energică şi entuziastă ca un adevărat
facilitator a Dianei a condus la modelarea tehnicilor prezentate spre a se potrivii fiecărui grup iar
experienţa şi capacitatea de a angaja participanţii în proces a fost de nepreţuit, dându-ne şansa
să experimentăm tehnicile şi să cerem lămuriri suplimentare acolo unde am considerat necesar.

Pentru mine ca formator a fost o experienţă nouă ce mi-a lărgit practic orizontul şi direcţia de
acţiune şi mai ales am cunoscut oameni minunaţi. Sunt recunăscător pentru experienţa uimitoare
oferită, valoarea profesională a acesteia şi a abordării profesionale a întregului program.
Recomand cu căldură acest program tuturor trainerilor ce doresc o nouă abordare în accelerarea
procesului de învăţare.”
Eugen Cutieru, Volvo



“Ceea ce reuseste sa faca de fiecare data MMM Consulting cu training-urile sale este sa imbine cu succes teoria cu practica si nu in
ultimul rand cu buna dispozitie. In calitate de trainer caut in mod constant nu numai sa invat lucruri noi, dar sa gasesc o utilitate acelor
lucruri. Nu neglijez de asemenea conditia de baza cum ca orice program de training trebuie sa aiba capacitatea de a te forta sa
gandesti dincolo de limitele pe care le aveai sau credeai ca le ai si efectiv sa avansezi cel putin o treapta fata de unde te situai inainte
sa intri in respectivul program. Cu alte cuvinte ''ce stiu in plus sau mai bine sa fac dupa acest training?''. Transformers produce fara
doar si poate o schimbare, o imbunatatire, o metamorfoza in tine.”
Raluca Stan, oracle

Spicuiri din formularele de feedback

“A fost bogat in informatii, 

dinamic, energizant si mai 

ales a impuslionat la actiune!”

“Mi-a demonstrat inca o data 

"frumusetea" facilitarii si 

multitudinea/varietatea de opinii 

care ne ofera in permanenta solutii

inovative.”

“A fost profund, detaliat si 

exemplpificat in mod specific, 

concret. Mi-a dezvoltat 

perspectiva si mi-a trezit dorinta

de a studia mai mult tehnicile 
invatate.”

“Diversitatea oamenilor 

si complexitatea 

exercitiilor constituie o 

experienta unica.”



Viviana.andone@mmmconsulting.ro

Diana.voicu@mmmconsulting.ro
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