
 

 

SPEED TRAINING 

 

DESCRIERE:   

Speed training este o metodă de lucru care permite prezentarea mai multor teme într-o 
perioadă scurtă, păstrând interacţiunea şi oferind participanţilor şansa de a lucra asupra tuturor 
temelor. 

UTILIZĂRI:  

Această tehnică se foloseşte în conferinţe, târguri de produse, de servicii sau alte evenimente 
cu un număr mare de participanţi în care au loc prezentări. 

 

AVANTAJE: 

- Păstrarea interacţiunii cu audienţa: comunicarea şi întrebările sunt mult mai accesibile 
într-un grup de 15-20 de persoane, în comparaţie cu unul de 100. 

- Posibilitatea de a avea mai multe sesiuni de prezentare în acelaşi timp înseamnă 
eficienţă 

- Pentru prezentatori: îţi cunoști mai bine audienţa şi te poţi adapta mai uşor nevoilor lor 
de cunoaştere a subiectului. 

- Poţi primi mai ușor feedback pe serviciul, produsul sau ideea pe care o prezinţi. 

 

LUCRURI DE CARE E BINE SĂ SE ŢINĂ SEAMA: 

Prezentatorii trebuie să fie pregătiţi pentru a-şi susţine de mai multe ori sesiunea. Pentru 
eficienţa prezentării pot fi folosite pliante sau o foaie în care să se sistematizeze prezentarea, cu 
care participantul poate pleca la final. 

Pentru că timpul oferit sesiunilor este unul redus, prezentatorii pot să-şi facă o prezentare 
scurtă pe flip-chart sau pe un Power Point. Astfel, va rămâne destul loc întrebărilor şi discuţiilor 
legate de subiect. 

 

 

 



 

 

PROCES: 

 Sala se împarte în acelaşi număr de zone ca şi numărul de prezentări, sau se pot oferi 
încăperi diferite pentru fiecare prezentare. Înainte de a începe rotaţiile, moderatorul face o 
prezentare a tuturor temelor şi a locațiilor unde se vor desfăşura. Participanţii se deplasează, pe 
grupe, în locaţiile unde sunt prezentările. Pentru fiecare prezentare există un timp limită de 15-
25 de minute. Moderatorul avertizează când mai sunt 5 minute şi când timpul a expirat. După 
fiecare prezentare, participanţii merg la o alta prezentare. Există o pauză de 5 minute între 
prezentări pentru a oferi timp participanţilor să se deplaseze la următoarea sesiune de interes 
pentru ei.  Prezentările se repetă până toate grupele au trecut prin temele prezentate. 

 

ÎN CAZUL NOSTRU: 

Evenimentul este împărţit în 6 intervale de câte 30 de minute, între orele 11.30 şi 16.00. Un 
interval are 25 de minute de lucru şi 5 minute de pauză. 

Între orele 13.00 şi 14.30 are loc pauza de prânz. 

Fiecare din cele 6 teme de mai jos va avea un facilitator şi o zonă dedicată. 

Participanţii la conferinţă vor fi împărţiţi în 6 grupe. Fiecare grupă începe cu una din aceste 
teme, iar după un interval se mută la următoarea temă, astfel încât la ora 16.00 toate grupele 
vor fi trecut prin toate temele. 

1. Cursul de Web 2.0       25 minute 

2. Cursul de Fonduri Europene     25 minute 

3. Cum faci marketing educaţional?    25 minute 

4. Metodologia Digitales      25 minute  

5. Metode şi tehnici inovative folosite în training  25 minute 

6. Icebrakers şi energizere care “au făcut istorie”  25 minute 

Intervalul de lucru se sfârşeşte atunci când grupele aud semnalul dat de către moderator. În 
acel moment participanţii au exact 5 minute pentru a se prezenta la următoarea grupă. 

Facilitatorii şi temele vor fi anunţate de către moderator în plen.  

Prima grupă va începe cu prima temă şi va continua cu a doua temă, etc. 

A doua grupă va începe cu a doua temă şi va continua cu a treia, ajungând la final la prima 
grupă. 



 

 

Parcursul grupei III, de ex, va fi: Tema 3, 4, 5, Prânz, 6, 1, 2.  

La fel pentru celelalte grupe. 

Facilitatorii vor avea cu ei materiale care să facă mai facilă comunicarea temelor. În mod ideal, 
facilitatorii oferă participanţilor materiale de luat: afişe, pliante, etc. 

Facilitatorii sunt încurajaţi să lase cel puţin 5 minute din interval pentru întrebări şi răspunsuri; 
în general, o atmosferă cât mai interactivă este propice acestui eveniment. 

Facilitatorii rămân pe loc, în timpul rotaţiilor. 

Evenimentul se termină atunci când toate temele au fost dezbătute de către toate grupele. 

 

 


