Programe de dezvoltare

Echipa Mind Architect
dezvoltă și oferă programe de
formare, coaching sau consultanță
fundamentate în cele mai recente
descoperiri din domeniul
neuroștiințelor și al psihologiei.

Misiunea noastră
este de a ajuta oamenii și echipele să se
cunoască mai bine, să comunice mai
constructiv și să facă zilnic pași către o
transformare personală sau
organizațională durabilă.
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conversațiile fundament cu care am pornit la drum. Le poți
asculta în format audio în rețelele de podcasting și cu
suport video pe MindArchitect.ro

Podcast

#Descoperă

episoade video cu invitați alături de care dezbatem
subiecte precum mindset pentru performanță, leadership,
stres și stare de bine, neurofilozofie și multe altele

YouTube

#Aprofundează

#Integrează

Premium

Programe de
dezvoltare
Coaching și
Psihoterapie

librărie cu resurse de învățare audio video pe care le poți
parcurge oriunde și oricând îți dorești. Acestea te ajută să
înțelegi mai în profunzime mecanismele și să aplici în viața
ta de zi cu zi ideile descoperite în resursele gratuite
programele de învățare și dezvoltare proiectate de echipa
Mind Architect care, încă de la apariția primului episod de
podcast, au stat la baza universului de cunoaștere Mind
Architect

cele mai multe procese de transformare sau vindecare au
nevoie, pe lângă înțelegerea conceptuală, și de practică
individuală și sprijin interpersonal.

#Relaționează
Grup de Facebook

Fan Gear
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comunitatea nucleu din jurul Mind Architect. Aici am
construit un spațiu sigur de conversație în care facem
schimb de perspective, informații și resurse.

Călăreți, Elefanți, insigne, tricouri, hanorace și alte lucruri
cu ajutorul cărora ne putem cunoaște și recunoaște între
noi

Abordarea noastră
Este concepută în jurul unei serii de experiențe sincron și asincron
pentru învățare și transformare durabilă.
Masterclass-uri

Evaluări și profilare

Experiențe de învățare care durează între 1,5 și 2 ore și pot găzdui un număr mare
de persoane (până la mii). Masterclass-urile oferă participanților o introducere
completă într-un subiect care îi interesează. De asemenea, ele contribuie la
obținerea unei înțelegeri comune a unui subiect care poate fi dezvoltat ulterior în
cadrul unor programe de formare sau de coaching mai ample.

Evaluările aduc o înțelegere mai profundă și mai structurată a trăsăturilor și
dinamicii individuale și de grup. Ele dezvăluie și clarifică punctele forte
neexploatate, dar și potențialele puncte slabe și blocaje.

Coaching
Programe de formare
Construiți cunoștințe generale, dezvoltați abilități, aliniați percepțiile și
aprofundați subiecte relevante. Zilele complete de formare cuprind sesiuni de
predare, practică, studii de caz video, teste, simulări practice, sesiuni de întrebări
și răspunsuri și dezbateri. Programele de una sau mai multe zile sunt cele mai
potrivite pentru grupuri sau echipe de până la 14 persoane.

Sesiunile de coaching oferă un sprijin neprețuit pentru procesul de învățare și
transformare a indivizilor și a echipelor, prin crearea unui mediu de reflecție și
creștere. Acesta este spațiul sigur în care vă puteți transforma învățarea într-un
mod de a gândi și de a fi.

Ecosistemul de învățare Mind Architect
Simulări în echipă
Simulările sunt o modalitate excelentă de a pune în practică cunoștințele
dobândite în cadrul programelor de formare și masterclass. Și, de asemenea, de a
pune în evidență, de a măsura și de a explora dinamica grupului pentru a
îmbunătăți colaborarea.

Transformarea este un maraton, nu un sprint, așa că toate programele noastre de
dezvoltare au resurse audio, video și foto de însoțire, concepute pentru a amplifica
și susține învățarea între și după sesiunile de formare. Fie că doriți să vă testați
cunoștințele, să recapitulați unele teorii aplicate sau să vă scufundați mai adânc în
subiectele discutate în cadrul masterclass-urilor, training-urilor sau în sesiunile de
coaching, Ecosistemul de învățare MindArchitect.ro este locul potrivit.
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Componentă teoretică

Cei patru piloni ai învățării
Din perspectiva neuroștiinței, pentru ca o învățare durabilă
să aibă loc, sunt necesari patru pași

Atenție

Feedback oferit de eroare

Un set de circuite neuronale care selectează,
amplifică și propagă semnalele pe care le
considerăm relevante - multiplicând de o sută de ori
impactul lor în memoria noastră.

Ori de câte ori suntem surprinși pentru că lumea ne încalcă așteptările, semnalele
de eroare se răspândesc în tot creierul nostru. Acestea ne corectează modelele
mentale, elimină ipotezele inadecvate și le stabilizează pe cele mai exacte.

Implicare activă
Un organism pasiv nu învață aproape nimic, deoarece
învățarea necesită o generare activă de ipoteze, cu
motivație și curiozitate.
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Consolidare
În timp, creierul nostru compilează ceea ce a dobândit și transferă
în memoria pe termen lung, eliberând astfel resurse neuronale
pentru învățarea ulterioară.
Repetiția joacă un rol esențial în acest proces de consolidare. Chiar
și somnul, departe de a fi o perioadă de inactivitate, este un
moment privilegiat în care creierul revizitează stările sale
anterioare, într-un ritm mai rapid, și recodifică cunoștințele
dobândite în timpul zilei.

Componentă practică

Cei patru piloni ai învățării
Cele mai bune practici din peste 15000 de ore de
proiectare și livrare de programe de învățare

Atenție
Stabiliți timp deoparte de muncă, telefon și e-mailuri. Prezența și
concentrarea totală sunt necesare pentru ca procesul de învățare
să aibă loc în mod durabil.
Multitasking-ul în pauze, înainte și după formare vă va epuiza.
Păstrați-vă mintea imersată în experiența de învățare pentru o
retenție optimă.
Dacă aveți prea multe pe cap în acest moment, nu vă simțiți
vinovat dacă nu participați la formare. Cel mai bine este dacă vă
concentrați pe un singur lucru important la un moment dat
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Componentă practică

Cei patru piloni ai învățării
Cele mai bune practici din peste 15000 de ore de
proiectare și livrare de programe de învățare

Implicare activă
Parcurgeți în prealabil prezentarea programului de formare și clarificați-vă
intențiile de participare.
Gândiți-vă la modul în care informațiile prezentate sunt relevante pentru nevoile
și obiectivele dumneavoastră în prezent, acasă și la serviciu.
Formulați, notați și puneți întrebări. Solicitați clarificări sau resurse
suplimentare, dacă sunteți interesat.
Aduceți în conversația de grup studii de caz personale și profesionale care să
scoată în evidență relevanța emoțională a acesteia.
Testați ceea ce ați învățat în situații reale și reveniți la formator cu feedback
despre cum a decurs.
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Componentă practică

Cei patru piloni ai învățării
Cele mai bune practici din peste 15000 de ore de
proiectare și livrare de programe de învățare

Feedback oferit de eroare
Atunci când faceți o greșeală, creierul vostru creează cocktailul
neurochimic necesar pentru învățarea pe termen lung.
Simțiți-vă liberi și în siguranță să vă testați înțelegerea în exerciții
practice individuale sau de grup.
Bucurați-vă când greșiți. Înseamnă că învățați.
Încercați să atingeți o rată de eroare de 15% sau mai mică înainte
de a trece la un nou subiect.
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Componentă practică

Cei patru piloni ai învățării
Cele mai bune practici din peste 15000 de ore de proiectare și
livrare de programe de învățare

Consolidare
Asigurați-vă că aveți parte de un somn de bună calitate între
zilele de antrenament. Somnul este esențial pentru consolidarea
memoriei și pentru învățare.
Pauza de prânz este concepută ca un moment pentru a testa, a
vă odihni și a reflecta asupra a ceea ce ați învățat.
În scurtele pauze din timpul antrenamentului, lăsați mintea să se
relaxeze și nu vă concentrați asupra muncii sau a altor factori de
distragere a atenției.
După formare, acordați-vă cel puțin 15 minute de reflecție și
timp liber înainte de a schimba sarcina.
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Masterclass-uri
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Noțiuni de bază despre creier
(1.5 ore)

Scurt istoric al
neuroștiinței

Explorarea celor două
sisteme decizionale

Sistemul nervos

Descoperiți arhitectura
creierului și etapele de
dezvoltare ale acestuia
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Acest subiect este o sesiune
fundamentală pe care se bazează
toate celelalte subiecte propuse și
care este necesară în orice
configurație.

Neurobiologia stresului și rezilienței
(1.5 ore - 3 ore)

Deturnarea emoțională
și cum ne pierdem (o
parte din) minte

Teoria polivagală

Explorați legătura dintre
stres și performanță

Strategii de recuperare
imediate

Construirea rezilienței corp, minte, mediu
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Performanța cognitivă
(1.5 ore - 3 ore)

Puterea
obiceiurilor

Stări de flux

Creativitate

Procrastinare

Lucrul așezat și în
picioare

Stres &
Performanță

Atenție, conștientizare
și meditație

Întreruperi

Experiențe adverse
din copilărie și
performanța cognitivă

Activitatea mentală și
cele trei faze ale unei zile

Securitate financiară
și performanță
cognitivă
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Masterclass-uri
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Știința învățării și a memoriei
(1.5 ore)

Arhitectura memoriei

Filtre - Reacție și
modelare

Modele mentale - Cum
funcționează percepția (o
viziune integrativă)

Cei 4 pași ai învățării +
Sfaturi practice

Superprotocol pentru
învățare și
neuroplasticitate
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Mindset și Tipare de Gândire
(1.5 ore)

Modele mentale - Cum
funcționează percepția (o
viziune integratoare)

Filtre - Reacție și
modelare

Arhitectura memoriei

Mentalitate fixă și de
creștere

Descoperiți mentalitatea
dumneavoastră actuală
(evaluarea inventarului
stilului de viață)
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Știința transformării personale
(1.5 ore - 3 ore)

Neuroplasticitate

1
Conștientizare

3

2
Acceptare

Cei 5 pași ai unui
process de
transformare

4
Explorare
motivațională

Arhitectura memoriei

Stabilirea traiectoriei
de transformare

5
Proiectarea și construirea
de noi obiceiuri

Cele trei pârghii pentru
schimbare (creier, corp,
mediu)
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Știința fericirii
(1.5 ore)

X+Y=
Ecuația fericirii (gene,
circumstanțe, acțiuni voluntare)

Fericirea sintetică

Ce ne face fericiți (modelul
PERMA)

Adaptarea hedonică și cum
să o contracarezi

Substanțele
neurochimice ale
bunăstării

Banii și cum să îi folosești
pentru a crește fericirea

mindarchitect.ro

Masterclass-uri
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Atașamentul și conexiunea umană
(1.5 ore - 3 ore)

Teoria atașamentului –
matrița noastră pentru
conectare și relaționare

Empatie, Teoria minții,
Compasiune

Stiluri de atașament
(securizant, evitant,
anxios, dezorganizat)

Concluziile studiului
Harvard privind dezvoltarea
adulților
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Știința încrederii și a colaborării
(1.5 ore - 3 ore)

Introducere în teoria
atașamentului – matrița
noastră de conectare și
relaționare

Dimensiunile universale ale
cogniției sociale

Biologia încrederii (memorie,
oxitocină, cortizol și
testosteron)

Bonus: cultura echipei trăsăturile echipelor care
performează
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Introducere în neuroștiința comunicării
(1.5 ore - 1 zi)

Comunicare constructivă vs
defensivă

5 butoane universale ale
emoțiilor - modelul SCARF

Comunicarea non-violentă

Știința persuasiunii și a
influenței sociale
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Sumarizat

Noțiuni de bază despre
creier (1.5 ore)

Știința învățării și a
memoriei (1.5 ore)

Introducere în neuroștiința
comunicării (1.5 ore - 1 zi)

Neurobiologia
stresului și
rezilienței

Mindset și tipare de
gândire (1.5 - 3 ore)

Știința încrederii și a
colaborării (1.5 ore - ore)

Știința fericirii (1.5 ore)

Teoria atașamentului
și conexiunea umană

(1.5 ore - 3 ore)

Performanța
cognitivă

(1.5 ore - 3 ore)

(1.5 ore – 3 ore)

Știința transformării
personale (1.5 ore - 3 ore)
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Vă mulţumim!
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