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WEBINAR  

Gândire critică versus gândire intuitivă - când şi cum le folosim? 

8 noiembrie 2022, ora 17.00 

 
Mariana Irimia 

Planning & Operations Manager, NTT Data 

 
Eveniment: Absolvent de studii universitare. Încotro? 

 

Descriere: În momentele marcante ale istoriei omenirii nevoia de „limpezire“ mentală a fost poate la fel de pregnantă 

ca nevoia naturală a minții de anticipare şi previziune. De aceea gândirea și modalitățile ei de manifestare au 

constituit un nucleu atrăgător pentru filosofi, gânditori, oameni de ştiinţă. Nu mai departe de recenta Pandemie de 

Covid oamenii au creat o breșă de comunicare utilizând tehnologia şi zona virtuală din nevoia acută de socializare şi 

împărtăşire a emoțiilor aferente contextului social. Din acest motiv, anumite erori de cognitive au reieșit la lumină 

foarte repede, ca uleiul la suprafața apei, la fel cum s-au putut observa o mulțime de bias-uri cognitive, cel mai evident 

fiind bias-ul de confirmare pe toate platformele de social media. Prin acest training se vor aborda tematici precum: 

Tipuri de gândire (abstractă, analitică, asociativă, concretă, creativă, divergenăa) și modul în care funcționează 

creierul; Bias-uri cognitive, iluzii și euristici; Tehnici şi metode de gândire critică; Testul intuitiţiei -mental intuitive 

thinking, emotional intuitive thinking, psychic intuitive thinking, spiritual intuitive thinking; Testul sabotorilor. 

 

Informaţii despre trainer: 

Mariana Irimia este trainer și speaker de peste 10 ani, fiind implicată în numeroase programe de 

formare a adulților atât autorizate ANC, acreditate MEN cât și dezvoltate pe competențe cheie 

necesare în organizații sau instituții. De 2 ani activează ca facilitator și coach avand numeroşi 

clienţi atât în zona de life coaching, career coaching sau management şi business. „Valorile mele 

sunt corectitudine, integritate, libertate și învățare continuă, motiv pentru care am finalizat un 

program de doctorat în domeniul sociologiei iar în prezent sunt implicată în câteva programe 

personale de formare ca și coach internațional.” a declarat doamna Irimia. 

 

Condiţii de desfăşurare: 

8 noiembrie 2022, ora 17.00 

Online, pe platforma Google Meet, prin intermediul link-ului 

Link: meet.google.com/njy-qtfb-swj 

 
Foarte important: 

Vă rugăm să folosiţi adresa instituţională pentru conectarea la seminar şi să vă conectaţi cu 10 minute înainte de începerea evenimentului. 


