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Capitolul 1.  
Introducere 
 
 
Manualul EILM pentru Formatori a fost dezvoltat ca o resursă educaţională gratuită pentru 
consilierii VET din Europa în cadrul proiectului Emotional Intelligence on the Labour Market 
(EILM). 
 
Proiectul Emotional Intelligence on the Labour Market sprijină adulţii tineri și adulţii, în 
general, în dezvoltarea inteligenţei lor emoţionale și integrarea lor mai bună pe piaţa muncii, 
care este din ce în ce mai competitivă. Proiectul a adus împreună companii, instituţii publice 
și ONG-uri în scopul construirii de resurse educaţionale inovatoare și actualizate și 
instrumente de coaching pentru sprijinirea consilierilor în educaţie și formare profesională 
(VET) în activitatea lor cu diverși cursanţi, dar mai ales adulţi tineri și adulţi. 
 
În 2019-2022, partenerii EILM din Italia, Polonia, Austria, Spania, România și Bulgaria 
lucrează pentru a atinge următoarele obiective: 
 

• Îmbunătăţirea calităţii practicii educaţionale a consilierilor VET; 
• Dezvoltarea de resurse inovatoare de formare și metode de coaching pentru a pregăti 

consilierii VET să îmbunăţăţească competenţele emoţionale ale cursanţilor lor, în 
special ale adulţilor tineri; 

• Dezvoltarea de instrumente interactive și online cu scopul de a sprijini cursanţii, 
adulţii tineri și adulţii, în autoevaluarea și îmbunătăţirea inteligenţei lor emoţionale, 
ceea ce duce și la îmbunătăţirea capacităţii lor de angajare. 

 
Proiectul EILM este condus de Eduforma SRL (Italia) și implementat în parteneriat cu WSEI - 
Wyzsza Szkola Ekonomii I Innowacji W Lublinie (Polonia), Amadeus Association (Austria), 
Fundaţia Danis pentru Dezvoltare Managerială (România), Ayuntamiento De Alzira - IDEA 
Alzira (Spania) și Personnel Training EOOD (Bulgaria). 
 
Proiectul este cofinanţat de Comisia Europeană prin Programul Erasmus + și Agenţia 
Naţională Italiană - INAPP. Puteţi citi mai multe despre proiect aici 
https://www.eduforma.it/ios-and-project-activities/. 
 
Manualul EILM pentru Formatori face parte din colecţia EILM de materiale de sprijin pentru 
consilieri vocaţionali și vizează îmbunătăţirea calităţii practicilor educaţionale ale 
consilierilor VET și îmbunătăţirea competenţelor de inteligenţă emoţională ale cursanţilor lor, 
în special ale adulţilor tineri gata să intre pe piaţa muncii. 
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Capitolul 2.  
Cum puteţi folosi manualul EILM 
 
 
Manualul EILM a fost dezvoltat pentru a vă sprijini pe dumneavoastră, consilierul VET, în 
activitatea dvs. cu cursanţii, în special cu adulţi tineri care intră pe piaţa muncii, pentru a-i 
ajuta să-și construiască sau îmbunătăţească competenţele de inteligenţă emoţională și 
pentru a fi mai bine pregătiţi pentru medii de lucru din ce în ce mai solicitante. Manualul 
include teorii relevante și planuri de workshop pe teme specifice legate de inteligenţa 
emoţională. 
 
Partenerii EILM au ales să prezinte și să lucreze cu teme și concepte de inteligenţă 
emoţională relevante pentru locul de muncă și piaţa muncii, folosindu-se de propria expertiză 
în domeniu, dar și de cadre și modele anterioare dezvoltate de Mayer, Caruso, Salovey (2016), 
Goleman (1998), 2017), Lynn (2008) sau Mersino (2007). Deoarece manualul abordează 
competenţele de inteligenţă emoţională mai mult din perspectiva locului de muncă, 
partenerii EILM au ales să îl structureze urmând modelul propus de Adele B. Lynn (2008). 
Acest model este dezvoltat în jurul următoarelor domenii de inteligenţă emoţională: 
conștiinţa de sine și autocontrol; empatie; aptitudini sociale; influenţa personală; și măiestria 
gestionării unui scop și a unei viziuni personale. 
 
Prin umare, Manualul EILM pentru Formatori adaptează acest model; partenerii EILM au 
consultat diverse alte modele și resurse educaţionale legate de aceste domenii de inteligenţă 
emoţională, au folosit propria expertiză, iar munca lor a dus la abordarea următoarelor teme 
și dezvoltarea capitolelor aferente: 

1.  Autorecunoașterea și controlul emoţiilor (Capitolul 3); 
2.  Empatie și conștiinţă socială (Capitolul 4); 
3.  Deprinderi și aptitudini sociale (Capitolul 5); 
4. Leadership și autogestionare (Capitolul 6); 
5.  Managementul obiectivelor profesionale și personale (Capitolul 7). 

Pe lângă aceste teme, partenerii EILM au inclus și un capitol (Capitolul 8) care explică modul 
în care a fost construit Testul EILM privind inteligenţa emoţională și modul în care îl puteţi 
folosi în munca dvs. cu adulţi tineri și alţi cursanţi. 
 
Fiecare capitol prezintă o teorie relevantă pentru subiectul specific despre care ar trebui să 
citiţi înainte de a organiza activităţile de învăţare și planurile de workshop pentru dezvoltarea 
sau îmbunătăţirea de competenţe specifice inteligenţei emoţionale a cursanţilor. Fiecare plan 
de workshop include următoarele informaţii care vă pot sprijini în pregătirea și organizarea 
lor: 
 

Obiective de învăţare 
Aceste obiective vă spun ce trebuie să știe participanţii și ce ar trebui să poată face 
după ce vor participa la workshop. Puteţi folosi aceste obiective pentru a promova 
workshopul, pentru a le prezenta cursanţilor despre ce este vorba și pentru a face o 
introducere la începutul workshopului despre ce așteptări este rezonabil să aibă. 
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Dimensiunea recomandată a grupului 
Această informaţie vă ajută să alegeţi workshopul care se potrivește cu dimensiunea 
grupului dvs. sau să înscrieţi la workshop numărul optim de cursanţi pe care doriţi să-i 
pregătiţi pe un anumit subiect. 
  
Timp estimat 
Acesta vă ajută să planificaţi workshopul în termeni de timp, să puteţi informa 
participanţii cu privire la durata instruirii și să știţi să rezervaţi sala de training pentru o 
durată de timp potrivită. 
  
Materiale necesare 
Aceste informaţii vă ajută să pregătiţi materialele potrivite și să vă asiguraţi că sunt 
suficiente pentru workshop. Este precum o listă de verificare pe care o veţi folosi înainte 
de începerea workshopului. Pregătiţi aceste materiale din timp; vă recomandăm să o 
faceţi cel târziu cu o zi înainte de workshop. 
  
Pașii workshopului 
Acești pași vă spun exact ce să faceţi în timpul workshopului: cum să îl începeţi, cum să 
instruiţi participanţii cu privire la munca specifică pe care o au de făcut, cum să împărţiţi 
grupul în echipe, cum să urmăriţi și să reflectaţi asupra activităţilor și cât timp trebuie 
să planificaţi și să alocaţi fiecărei părţi din workshop. Toate intervalele de timp furnizate 
sunt aproximări, dar ar fi util să încercaţi să menţineţi activităţile în aceste intervale. 
Veţi dori să vă încadraţi cu durata workshopului în timpul anunţat la începutul 
activităţii. 

 
Manualul EILM a fost dezvoltat pentru a fi utilizat atât de către formatori începători, cât și de 
către formatori cu experienţă, dar nu neapărat pentru consilieri VET care nu au organizat sau 
susţinut niciodată un workshop. Cu toate acestea, nu aveţi nevoie de experienţă anterioară 
legată de inteligenţa emoţională, dar dacă aveţi o astfel de experienţă. acest lucru vă va ajuta 
cu siguranţă în oferirea unor activităţi de învăţare remarcabile! Uitaţi-vă și peste celelalte 
resurse EILM pe care le-am creat pentru consilierii în educaţie și formare profesională și nu 
ezitaţi să contactaţi echipa proiectului pentru orice întrebări, sugestii sau lucruri pe care aţi 
dori să le împărtășiţi. 
 
Resurse: 

● Goleman, D. 1998. Working with Emotional Intelligence. 
● Goleman, D. 2017. What Makes a Leader? In HBR’s 10 Must Reads on Emotional 

Intelligence, pp. 32-94. 
● Lynn, A. B. 2008. The EQ Interview: Finding Employees with High Emotional 

Intelligence. 
● Mayer, J. D., Caruso, D. R., Salovey, P. 2016. The Ability Model of Emotional 

Intelligence: Principles and Updates. Emotion Review, 8(4), 290-300. DOI: 
10.1177/1754073916639667. 

● Mersino, A. C. 2007. Emotional intelligence for Project Managers: The People Skills 
You Need to Achieve Outstanding Results.  
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Capitolul 3.  
Autorecunoașterea & controlul emoţiilor 
 
Subcapitolul 3A. Autorecunoașterea 
 
Autorecunoașterea sau conștiinţa de sine este văzută ca fiind prima componentă a 
inteligenţei emoţionale în multe dintre modelele teoretice dezvoltate pentru a explica ce 
este ea și ce competenţe include. Conștiinţa de sine se dovedește a fi esenţială la orice loc de 
muncă, și este, de asemenea, considerată o competenţă crucială pentru antreprenori.  
A fi conștient de sine presupune a fi atent la emoţiile proprii, capabil să evaluezi aceste 
emoţii și să înţelegi modul în care acestea îţi pot afecta comportamentul, munca, performanţa 
și relaţiile cu ceilalţi. Conștiinţa de sine include, de asemenea, încrederea în sine și 
conștientizarea punctelor forte și a punctelor slabe, precum și capacitatea de a vedea ce 
impact au emoţiile și comportamentele tale asupra celorlalţi. Conștiinţa de sine este atât de 
necesară la locul de muncă, deoarece afectează performanţa, învăţarea și dezvoltarea, 
relaţiile cu ceilalţi - fie ei colegi, supervizori sau clienţi și procesul de luare a deciziilor. 
 
Acest capitol susţine consilierii VET ca dvs. să afle mai multe despre dimensiunea inteligenţei 
emoţionale ce ţine de conștiinţa de sine. În primul rând, veţi descoperi elementele de bază 
ale acestei componente și cele trei competenţe pe care le include. Apoi, veţi avea acces la trei 
planuri de workshop pe care le veţi putea folosi cu cursanţii pentru a-i sprijini în dezvoltarea 
conștiinţei de sine și a încrederii în sine. 
 

Ce ar trebui să știţi despre autorecunoaștere 
 
Mulţi teoreticieni ai inteligenţei emoţionale consideră autorecunoașterea sau conștiinţa de 
sine ca fiind prima componentă a acestui tip de inteligenţă. După cum o descrie Daniel 
Goleman, „conștiinţa de sine înseamnă a avea o înţelegere profundă a propriilor emoţii, 
puncte forte, puncte slabe, nevoi și impulsuri” (Goleman, 2017, p. 48). La locul de muncă, 
persoanele cu conștiinţă ridicată de sine sunt capabile să-și recunoască sentimentele și 
modul în care acestea îi afectează pe ei înșiși, munca lor și colegii. În mod similar și pornind 
de la modelul lui Goleman, Anthony Mersino (2007) consideră conștiinţa de sine ca fiind un 
punct de pornire al inteligenţei emoţionale, incluzând următoarele competenţe: conștiinţa de 
sine emoţională (conștientizarea sentimentelor), autoevaluarea corectă (perceperea de sine 
corectă și dorinţa de a obţine feedback de la ceilalţi) și încrederea de sine (a fi confortabil și 
încrezător cu propriile sentimente, valori, obiective etc.). 
 
Adele B. Lynn ia acest model iniţial și îl pune și mai mult în contextul locului de muncă, 
împărţind conștiinţa de sine în trei competenţe similare: 
 

1. „Impactul asupra altora, care reprezintă o înţelegere exactă a modului în care 
comportamentul sau cuvintele noastre îi afectează pe ceilalţi; 

2. Conștientizarea emoţională și interioară, care reprezintă o înţelegere exactă a modului 
în care emoţiile și gândurile proprii ne afectează comportamentele; și 
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3. Evaluarea exactă a aptitudinilor și abilităţilor, care presupune o evaluare precisă a 
punctelor tale tari și a punctelor slabe.” (Lynn, 2008, p. 16) 

 
Folosind descrierile lui Lynn (2008), să examinăm pe scurt fiecare dintre cele trei competenţe 
pe care cursanţii ar trebui să le dezvolte: 

1. Impactul asupra celorlalţi. Această competenţa îi ajută pe cursanţi să înţeleagă și să 
fie conștienţi de modul în care comportamentul lor, emoţiile și cuvintele îi afectează 
pe ceilalţi. Un profesionist care îi poate citi pe ceilalţi prin indicii nonverbale sau prin 
alte semnale este mai capabil să identifice probleme, să vină cu soluţii, să ia decizii 
mai bune și să construiască relaţii mai de încredere. Astfel, odată ce cursanţii 
dobândesc competenţa Impactul asupra celorlalţi, ei pot fi pe deplin conștienţi de 
felul în care comportamentul lor îi afectează pe ceilalţi și își pot recunoaște 
comportamentul negativ; vor dori să ia măsuri pentru a-și îmbunătăţi comportamentul; 
vor putea citi la alţii efectele propriului comportament. 
 

2. Conștientizarea interioară și emoţională. Această competenţă încorporează înţelegerea 
exactă a cursanţilor despre emoţiile lor și impactul pe care aceste emoţii îl au asupra 
performanţei lor de lucru. Cursanţii ar trebui să poată înţelege modul în care stările de 
spirit sau emoţiile, cum ar fi anxietatea, furia, distragerea etc., le pot afecta munca și 
relaţia cu colegii, supervizorii sau clienţii. Emoţiile au o influenţă puternică atunci 
când nu sunt recunoscute și rezolvate. Cursanţii ar trebui de asemenea să devină 
conștienţi de factorii declanșatori ai emoţiilor și stărilor lor de spirit și să lucreze la 
acești factori declanșatori. Când cursanţii dobândesc această competenţă, vor fi pe 
deplin conștienţi de emoţiile lor și vor înţelege modul în care acestea le afectează 
comportamentul și performanţa; vor fi capabili să prezică și să evite factorii 
declanșatori ai emoţiilor și reacţiilor negative; se vor considera răspunzători pentru 
comportamentele lor, înţelegând care au fost emoţiile care le-au generat; vor putea 
reflecta asupra comportamentului lor și vor putea folosi această reflecţie pentru a-și 
schimba comportamentul viitor. 
 

3. Evaluarea corectă a aptitudinilor și a abilităţilor este competenţa care permite 
cursanţilor să reflecteze, evalueze și înveţe pe tot parcursul vieţii lor. Dacă cursanţii nu 
sunt pe deplin conștienţi de punctele lor forte, nu vor putea niciodată să le folosească 
în mod eficient și la potenţialul lor maxim. Dacă cursanţii nu sunt pe deplin conștienţi 
de punctele lor slabe, vor fi mai puţin deschiși spre dezvoltare, feedback și critici 
constructive. Când cursanţii dobândesc această competenţă, pot ajunge să enumere și 
furnizeze dovezi ale punctelor lor forte și slabe, pot recunoaște și lua în considerare 
contribuţiile celorlalţi, își pot evalua performanţa și pot defini acţiuni de îmbunătăţire. 

 
Cum poate conștiinţa de sine să vă ajute cursanţii și de ce este relevantă în viaţa 
profesională? 
Prin explorarea punctelor forte, a beneficiilor și avantajelor conștiinţei de sine în viaţa 
profesională, așa cum le descrie Goleman (1998, 2017), putem concluziona că, dacă cursanţii 
devin conștienţi de propriile emoţii, ajung să le evalueze în mod corect și să înţeleagă în ce 
fel îi afectează pe ei, comportamentul și performanţa lor și a altora, atunci vor câștiga 
următoarele lucruri: 
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• Vor ști care sunt obiectivele și valorile lor profesionale si personale și de ce vor să le 
atingă; 

• Vor ști în ce fel afectează emoţiile lor ceea ce gândesc, fac și spun; 
• Vor putea vorbi cu acurateţe și în mod deschis despre emoţiile lor și despre felul în 

care acestea le pot afecta munca și performanţa și, astfel, vor pot construi relaţii mai 
bazate pe încredere cu colegii lor; 

• Vor fi mai conștienţi de limitările și punctele lor forte; se vor simţi confortabil să 
vorbească despre acestea; 

• Vor fi deschiși să primească critici constructive, feedback și perspective noi de la alţii; 
• Vor fi mai reflectivi și mai deschiși spre învăţarea din experienţe și auto-dezvoltare; 
• Vor avea o șansă mai redusă să ajungă la dezamăgiri sau eșecuri deoarece vor fi mai 

conștienţi de capacităţile și limitările lor; 
• Vor putea să se prezinte cu siguranţă de sine și să ia decizii în pofida incertitudinilor și 

presiunilor. 
 
În secţiunea următoare, vom prezenta în detaliu trei planuri de workshop pe care le puteţi 
folosi împreună cu cursanţii dvs. pentru a-i sprijini în construirea conștiinţei de sine. De 
asemenea, puteţi folosi și alte activităţi și resurse pentru a vă ajuta cursanţii să devină mai 
conștienţi de sine și mai încrezători. Multe dintre acestea pot fi găsite în lista de resurse de 
mai jos. 
 
Resurse 

● Goleman, D. 1998. Working with Emotional Intelligence. 
● Goleman, D. 2017. What Makes a Leader? In HBR’s 10 Must Reads on Emotional 

Intelligence, pp. 32-94. 
● Lynn, A. B. 2008. The EQ Interview: Finding Employees with High Emotional 

Intelligence. 
● Mersino, A. C. 2007. Emotional intelligence for Project Managers: The People Skills 

You Need to Achieve Outstanding Results. 
 

Planurile de workshop 
Sprijiniţi-vă cursanţii să câștige experienţă în gestionarea 
autorecunoașterii 
 
1. Planul de workshop – Cum să supravieţuiești propriilor emoţii 
 
Obiective de învăţare: 

• Cursanţii vor deveni conștienţi de modul în care exprimarea emoţiilor negative sau 
pozitive la locul de muncă le influenţează comportamentul, motivaţia în ceea ce 
privește munca, performanţa și interacţiunile cu colegii. 

• Cursanţii vor putea identifica modalităţi specifice de afișare a emoţiilor pozitive și 
negative la locul de muncă, care îi vor ajuta să își îmbunătăţească comportamentele, 
motivaţia și performanţa, precum și interacţiunile de lucru. 

 
Dimensiunea recomandată a grupului: 10-20 de cursanţi 
Timp estimat: 90 min (1,5 ore) 
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Materiale necesare: foi de flipchart, pixuri, creioane / markere 
Pașii workshopului: 
 

Pași Timp 

Pasul 1 
Prezentaţi cursanţilor obiectivele sesiunii de workshop: să înveţe cum pot emoţiile 
pozitive sau negative să le influenţeze comportamentele la locul de muncă, atitudinea și 
starea de spirit a colegilor lor, precum și motivaţia și performanţa la locul de muncă; și să 
fie capabili să implementeze instrucţiuni specifice pentru afișarea emoţiilor negative sau 
pozitive la locul de muncă. 
 
Oferiţi o scurtă prezentare despre conștiinţa de sine și competenţele cu care aceasta este 
interconectată, cum ar fi Impactul asupra altora și Conștiinţa emoţională și interioară. 
Daţi exemple despre modul în care exprimarea sau reprimarea emoţiilor la locul de 
muncă îi poate afecta pe ceilalţi, cum ar fi colegii, supervizorii, clienţii.   

15 min. 

Pasul 2 
Împărţiţi cursanţii în trei echipe și daţi fiecărui grup două dintre întrebările de mai jos. 
Cursanţii ar trebui să se gândească la povești personale pentru a răspunde la aceste 
întrebări și să le împărtășească cu echipa.  

1. Gândește-te la ultima dată când ai râs la serviciu. Cum te-ai simţit? Ce impact 
a avut asupra interacţiunilor tale? 

2. Gândește-te la ultima dată când te-ai simţit neajutorat/ă la muncă. Ţi-au simţit 
ceilalţi starea de spirit? Cum impact a avut asupra muncii și comunicării tale? 

3. Gândește-te la ultima dată când ai simţit satisfacţie la locul de muncă cu 
rezultatele tale. Cum ţi-a afectat această stare motivaţia de lucru și interacţiunile 
cu colegii tăi? 

4. Gândește-te la ultima dată când te-ai simţit furios/ furioasă la locul de muncă. De 
ce te-ai simţit așa? Cum a afectat acest lucru interacţiunea cu colegii tăi? 

5. Gândește-te la ultima dată când te-ai simţit mândru/ă de munca ta și de colegi. 
Cum i-a influenţat această mândrie pe colegii tăi și cum a influenţat motivaţia ta 
de lucru? 

6. Gândește-te la ultima dată când te-ai simţit dezamăgit/ă de muncă și de colegii 
tăi. Cum ţi-a afectat această dezamăgire colegii și motivaţia de lucru? 

25 min. 

Pasul 3 
Rugaţi participanţii să își continue munca în echipă și să identifice în poveștile pe care le-
au împărtășit următoarele:  

• Comportamentele lor generate de acele emoţii specifice. 
• Schimbările în starea de spirit și atitudinea colegilor lor, generate de faptul că și-

au reprimat sau și-au exprimat emoţiile. 
• Orice modificare a motivaţiei la locul de muncă sau a performanţei la locul de 

muncă determinată de emoţii, comportamente, stări de spirit / atitudini. 
Cursanţii își notează emoţiile, comportamentele, stările de spirit / atitudinile și 
schimbările în motivaţia și performanţa de lucru pe o hârtie de flipchart. Vor identifica 
relaţiile dintre emoţiile lor, comportamente, dispoziţii / atitudini și motivaţia și 
performanţa la locul de muncă. La final, fiecare echipă își va prezenta propria hartă 
întregului grup. 

20 min. 
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În cele din urmă, fiecare echipă trebuie să reflecteze și să elaboreze câteva instrucţiuni/ 
un ghid despre cum să îţi manifești emoţiile pozitive și negative la locul de muncă. În 
timpul reflecţiei, cursanţii ar trebuie: 

1. Să decidă diferitele rezultate pe care le doresc în ceea ce privește 
comportamentele, starea de spirit / atitudinea colegilor, motivaţia lor de lucru și 
performanţa. 

2. Să proiecteze ghidul pentru manifestarea emoţiilor pozitive și a celor negative în 
diferite contexte de lucru pe baza acestor rezultate dorite. 

Fiecare echipă își va prezenta ghidul/pașii, iar întregul grup va discuta pașii comuni și va 
reflecta la ceea ce au învăţat prin acest proces. De asemenea, fiecare cursant își va alege 
din acest ghid lucrurile pe care ar dori să le implementeze cât mai curând și își va lua 
angajamentul că le va implementa în săptămâna următoare la locul de muncă. 

30 min. 

 
Acest plan de workshop a fost inspirat de activitatea „Coming Through” pe care o puteţi găsi 
în: 

• Lynn, AB (2000). 50 Activities for Developing Emotional Intelligence. 
 

2. Planul de workshop – Îmblânzește-ţi stresul 
 
Obiective de învăţare: 

• Cursanţii vor deveni conștienţi de tiparele lor personale de a trăi stresul și de a 
reacţiona la acesta. 

• Cursanţii vor putea identifica modalităţi de a face faţă stresului și comportamente sau 
gânduri pozitive care pot atenua stresul. 

 
Dimensiunea recomandată a grupului: 10-20 de cursanţi 
Timp estimat: 60 min (1 oră) 
Materiale necesare: foi de hârtie A4 / A5, foi de flipchart, pixuri, creioane / markere 
Pașii workshopului: 
 

Pași Timp 

Pasul 1 
Prezentaţi cursanţilor obiectivele sesiunii: să descopere tiparele lor personale de a simţi 
și de a reacţiona la stres; și să identifice strategii și instrumente care îi pot ajuta să își 
reducă stresul. 
Oferiţi o scurtă prelegere despre conștiinţa de sine și competenţele sale interconectate, 
cum ar fi Impactul asupra altora și Conștientizarea emoţională și interioară. Daţi 
exemple despre modul în care stresul crescut generează distres emoţional pentru noi și 
pentru ceilalţi - unii dintre noi ajung la burnout, alţii nu se pot concentra deloc și 
procrastinează, în timp ce alţii pot să ajungă să aibă răbufniri faţă de colegi. Sursele de 
stres nu pot fi eliminate tot timpul. Volumul de muncă, presiunea din partea clienţilor, 
presiunea din partea pieţei, termenele limită pot fi surse continue de stres și sunt greu 
de oprit. Totuși, procesele pot fi implementate, iar oamenii pot învăţa să se folosească 
de acţiuni pozitive pentru a face faţă stresului.  

15 min. 

Pasul 2 
Invitaţi cursanţii să se gândească la trei momente în care au experimentat un nivel 
ridicat de stres din pricina unor probleme personale, a volumului de muncă sau a 

25 min. 
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proceselor de lucru și a presiunii exercitate de colegi, supervizori sau clienţi. Cursanţii 
vor desena autoportrete pentru fiecare dintre cele trei situaţii în care au experimentat 
nivelul ridicat de stres, explorând modul în care au reacţionat la stres și reflectând 
asupra propriilor tipare de reacţie la stres. 
 
Împărţiţi cursanţii în perechi, rugaţi-i să reflecteze asupra situaţiilor și surselor de stres și 
a modului în care reacţionează la stres. 

Pasul 3 
Rugaţi fiecare pereche să se alăture unei alte perechi din grup și să își prezinte reciproc 
rezultatele reflecţiilor obţinute în pașii anteriori. Apoi, ca o nouă echipă formată din 
patru membri, încurajaţi-i să reflecteze și să facă brainstorming pe următoarele subiecte 
pentru a genera o listă de acţiuni pozitive pe care le pot întreprinde pentru a atenua 
stresul: 

• Cum ar putea să-și schimbe tiparele de reacţie la stres? 
• Ce comportamente sau gânduri pozitive ar putea funcţiona pentru a atenua 

stresul? 
• Cui ar putea să îi ceară ajutorul pentru a reduce / atenua stresul? 

Fiecare echipă va prezenta întregului grup lista de acţiuni pozitive găsite pe care le pot 
întreprinde pentru a-și atenua stresul. 
 
Rezumaţi sesiunea cerându-le cursanţilor să se gândească la ceea ce au învăţat și la ce 
vor fi dispuși să folosească în munca și viaţa de zi cu zi pentru a-și modifica reacţia la 
stres. 

20 min. 

 
Acest plan de workshop a fost inspirat de activitatea „Strung Tight – Understanding MOs 
When High Stress” pe care o puteţi găsi în: 

• Lynn, AB (2007). Quick Emotional Intelligence Activities for Busy Managers. 50 Team 
Exercises That Get Results in Just 15 Minutes. 

 
3. Planul de workshop – Fii sincer cu tine însuţi! 
 
Obiective de învăţare: 

• Cursanţii vor deveni mai conștienţi de calităţile / punctele lor tari, precum și de 
punctele slabe. 

• Cursanţii vor putea identifica punctele forte care îi vor ajuta în atingerea potenţialului 
lor și punctele slabe pe care trebuie să le îmbunătăţească. 

 
Dimensiunea recomandată a grupului: 10-20 de cursanţi 
Timp estimat: 90 min (1,5 ore) 
Materiale necesare: foi de flipchart, pixuri, creioane / markere 
Pașii workshopului: 
 

Pași Timp 

Pasul 1 
Prezentaţi cursanţilor obiectivele sesiunii: să își descopere calităţile/ punctele forte, 
precum și punctele slabe, pentru a se putea dezvolta și a putea îmbunătăţi diverse 
aspecte la ei. 

5 min. 
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Oferiţi o scurtă prezentare despre conștiinţa de sine și competenţele sale interconectate, 
în special competenţa Evaluarea exactă a aptitudinilor și abilităţilor. Explicaţi și daţi 
exemple despre cât de vitală este această competenţă pentru creșterea personală și 
profesională și învăţarea pe tot parcursul vieţii. 

Pasul 2 
Invitaţi cursanţii să facă o listă cu 12-15 calităţi / puncte tari pe care cred că le au și care 
le sunt utile atât în viaţa personală, cât și în cea profesională. Pot folosi coli de hârtie 
A4 sau sticky notes (câte o calitate / sticky note). Rugaţi-i să reflecteze la ceea ce știu 
despre ei înșiși și la calităţile sau punctele tari observate de ceilalţi la ei. 
Apoi, pentru fiecare calitate pe care o pun pe listă/ sticky notes, trebuie să noteze 
alături ce înseamnă această calitate pentru ei sau cum au dovedit că își însușesc acea 
calitate/ punct forte până acum în viaţa lor personală sau profesională. 

20 min. 

Pasul 3 
Împărţiţi cursanţii în echipe de câte 3-4 persoane și invitaţi-i să discute despre listele și 
reflecţiile făcute de ei la Pasul 1. Apoi, rugaţi-i să identifice punctele tari / calităţile pe 
care le au în comun sau care sunt similare și să vorbească despre ele, ce înseamnă 
pentru fiecare dintre ei și cum au dovedit că au aceste calităţi până acum.  
 
Invitaţi-i apoi să se gândească împreună la strategii pe care ar putea să le aibă pentru 
a-și folosi punctele forte comune / similare în scopul îmbunătăţirii vieţii profesionale. 
Se pot folosi de următoarea listă de aspecte: 

• În ce fel îi ajută în prezent un anumit punct forte în mediul profesional 
• Cum percep alţii această calitate / punct forte 
• În ce fel este utilă această calitate / punct forte la locul de muncă / în sarcini 

legate de muncă sau proiecte profesionale 
• Cum ar putea fi îmbunătăţită această calitate / punct forte pentru a-i ajuta să-și 

atingă potenţialul maxim. 
Fiecare echipă prezintă punctele forte / calităţile lor comune sau similare și strategiile 
pe care le-au identificat în scopul folosirii lor pentru dezvoltarea profesională. 

30 min. 

Pasul 4 
Invitaţi cursanţii să se gândească la 3-5 situaţii în care au eșuat sau au fost criticaţi la 
locul de muncă. Cereţi-le să reflecteze și să folosească tehnica 5XWhy (pune oricât de 
multe întrebări de tipul “de ce” până când cauza reală a unei probleme este dezvăluită) 
pentru a descoperi rădăcinile eșecurile lor sau ale criticilor primite. Dacă cursanţii se 
simt suficient de confortabil, ar putea face exerciţiul în perechi, intervievându-se 
reciproc în legătură cu aceste situaţii. 
 
Invitaţi cursanţii să reflecteze sau să discute în perechi despre rădăcinile acestor eșecuri 
sau critici și să identifice o listă cu unele dintre punctele lor slabe care le afectează 
performanţa, motivaţia de lucru sau interacţiunile de la locul de muncă. Dacă cursanţii 
se simt confortabil, cereţi-le la 2 sau 3 dintre ei să împărtășească întregului grup 
reflecţiile și punctele slabe pe care le-au identificat și felul în care acestea au dus la 
eșecuri sau critici. 

20 min. 

Pasul 5 
În cele din urmă, invitaţi cursanţii să reflecteze la modul în care ar putea folosi punctele 
forte pe care le-au identificat în primii pași ai workshop-urilor pentru a lucra la punctele 
lor slabe. Există puncte forte specifice care ar putea să-i ajute să se dezvolte și să își 
transforme punctele slabe în puncte forte? Ce comportamente sau acţiuni ar trebui să 

15 min. 
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întreprindă pentru a lucra la punctele lor slabe? Cine i-ar putea sprijini în a rămâne 
concentraţi pe dezvoltare? 
Invitaţi 2-3 cursanţi să împărtășească, dacă se simt confortabil, strategiile și planurile 
pe care și le-au făcut pentru transformarea punctelor slabe în puncte forte. 
 
Rezumaţi sesiunea de workshop cerând participanţilor să reflecteze asupra modului în 
care o autoevaluare corectă i-ar putea ajuta să-și îmbunătăţească performanţa 
profesională și viaţa profesională, în general. 
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Subcapitolul 3B. Controlul emoţiilor 
 
Controlul emoţiilor sau autocontrolul face parte din blocul de inteligenţă emoţională numit 
autoreglare, responsabil de capacitatea oamenilor de a-și gestiona emoţiile, în special 
emoţiile disruptive pozitive sau negative. Abilitatea de a face faţă emoţiilor puternice duce la 
o gândire limpede și raţională sub presiune sau în momente provocatoare, la capacitatea de a 
face faţă distresului, furiei, fricii, stresului, frustrărilor, curajului, asertivităţii și rezilienţei. 
Toate aceste consecinţe pozitive ale stăpânirii competenţelor de autocontrol sunt extrem de 
semnificative la locul de muncă sau în demararea și conducerea unei afaceri. Oamenii care 
stăpânesc autocontrolul se concentrează mai mult pe obiectivele și rezultatele lor, au relaţii 
mai bune cu colegii, supervizorii sau clienţii, controlează mai bine situaţiile în care se află,, se 
bazează mai mult pe punctele lor forte pentru a face faţă situaţiilor negative și pot învăţa mai 
repede din eșec sau feedback pentru a trece la obiectivele lor personale și profesionale 
finale. 
 
Acest capitol își propune să îmbunătăţească cunoștinţele consilierilor VET cu privire la 
dimensiunea inteligenţei emoţionale a autocontrolului. În primul rând, în calitate de consilier 
VET, veţi explora elementele esenţiale ale acestei componente și competenţele 
corespunzătoare. Apoi, veţi avea acces la trei planuri de workshop pe care să le folosiţi cu 
cursanţii dvs. pentru a-i sprijini în dezvoltarea autocontrolului, respectiv a exprimării 
emoţionale, curajului, asertivităţii și rezistenţei lor. 
 

Ce ar trebui să știţi despre autocontrol 
 
Autocontrolul este una dintre competenţele emoţionale care fac parte din blocul de 
inteligenţă emoţională numit autoreglare (Goleman, 1998). Persoanele cu nivel ridicat de 
autoreglare sunt capabile să-și gestioneze cu succes impulsurile și emoţiile. Autoreglarea 
este componenta inteligenţei emoţionale care „ne eliberează de la a fi prizonierii emoţiilor 
noastre” (Goleman, 2017, pp. 61-62). Autocontrolul este competenţa emoţională care ajută la 
autoreglare prin „gestionarea eficientă a emoţiilor și impulsurilor disruptive” (Goleman, 1998, 
p. 211). Când teoreticienii vorbesc despre gestionarea emoţiilor disruptive, în această 
categorie sunt incluse atât emoţiile pozitive - manifestarea emoţiilor pozitive în anumite 
situaţii ar putea fi inadecvată - cât și manifestarea emoţiilor negative (Mersino, 2007). Când 
oamenii nu își pot controla emoţiile - în special cele negative, au parte de un fel de cădere 
psihică emoţională.. La locul de muncă, aceste căderi psihice emoţionale pot fi observate în 
comportamente și acţiuni precum tiradele de furie, trântirea ușilor, email-uri agresive sau 
sufocante, comportamente de retragere și izolare, a ţine pică și a aștepta să te răzbuni pe 
colegi, critică excesivă, sarcasm sau umor nepotrivit, jucarea rolului de victimă etc. (Mersino, 
2007). 
 
Potrivit lui Goleman, dacă reușești să-ţi sprijini cursanţii să-și dezvolte sau să-și 
îmbunătăţească nivelul de autocontrol, aceștia vor fi capabili să: 

• „Își gestioneze bine sentimentele impulsive și emoţiile tulburătoare; 
• Rămână în control, pozitivi și calmi chiar și în momente dificile și provocatoare; 
• Gândească clar și să rămână concentraţi sub presiune” (Goleman, 1998, p. 212). 
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Cu toate acestea, plasând autocontrolul sau autogestionarea și mai aproape de contextul 
locului de muncă, Adele B. Lynn împarte autocontrolul în patru competenţe esenţiale pe care 
oamenii le pot folosi în viaţa lor profesională: 
 

1. „Expresia emoţională, care presupune gestionarea furiei, a stresului, entuziasmului și 
frustrării; 

2. Curajul sau asertivitatea, care presupune gestionarea fricii; 
3. Rezilienţa, care presupune gestionarea dezamăgirii și a eșecurilor; și 
4. Planificarea tonului conversaţiilor” (Lynn, 2008, p. 34). 

 
Să explorăm mai în detaliu aceste patru competenţe emoţionale legate de autocontrol sau 
autogestionare, așa cum sunt înţelese de Lynn (2008), și modul în care acestea ar sprijini 
cursanţii dvs. din punct de vedere personal și profesional: 
 

1. Expresia emoţională. Această competenţa le permite oamenilor să construiască relaţii 
și să își atingă obiectivele datorită faptului că pot gestiona cu bine situaţiile „de rutină, 
frică, furie și dezamăgire” și se pot motiva să se comporte într-un mod care susţine 
ceea ce vor să realizeze. Când cursanţii dvs. știu cum să își controleze expresia 
emoţională, vor putea să-și exprime emoţiile având în minte impactul acestora asupra 
celor din jur; își vor tempera entuziasmul atunci când este necesar, pentru a arăta 
sensibilitate faţă de ceilalţi; își vor exprima în mod constructiv furia; și vor fi capabili 
să dea exemple de exprimare a recunoștinţei faţă de ceilalţi. 

 
2. Curajul sau asertivitatea. Această competenţă, în contextul locului de muncă, este 

despre „a-ţi asuma riscuri calculate pentru a vorbi despre problemele, obiectivele și 
preocupările de la locul de muncă care afectează organizaţia, clientul, pacientul sau 
produsul și a face acest lucru într-un mod productiv” (Lynn, 2008, p. 39). Când cursanţii 
dvs. învaţă să stăpânească curajul și asertivitatea, își vor putea exprima opinia și 
atunci când este în contradictoriu cu opinia majorităţii, vor putea contesta status quo-
ul, vor putea începe conversaţii dificile, aborda diferite probleme și provocări pentru a 
le rezolva pentru ei și pentru ceilalţi. Aceștia vor putea lua măsuri cu privire la 
probleme importante de la locul de muncă; vor fi capabili să recunoască acele 
probleme care merită să fie abordate; nu vor lăsa frica să îi imobilizeze sau să îi reducă 
la tăcere; vor putea da exemple de momente în care și-au exercitat puterea de 
judecată în timp ce și-au asumat riscuri. 

 
3. Rezilienţa este despre cât de mult pot oamenii să își menţină dispoziţia la un 

nivel ridicat atunci când lucrurile nu sunt așa cum și-ar dori să fie, despre cât de mult 
pot continua să încerce atunci când se confruntă cu obstacole și despre cât de repede 
pot învăţa din eșecuri și greșeli și să o ia de la capăt. Puteţi spune că cursanţii dvs. 
sunt rezilienţi atunci când sunt capabili să dea exemple de lucruri învăţate din eșecuri 
sau critici; atunci când sunt gata să accepte provocări, probleme, obstacole și să treacă 
la soluţii; atunci când au mecanisme de coping pentru situaţii negative; când își asumă 
responsabilitatea pentru acţiunile lor în scopul îmbunătăţirii circumstanţelor în care se 
află; atunci când sunt capabili să își reformuleze situaţiile negative, văzându-le ca pe 
oportunităţi; și se bazează pe propriile puncte forte pentru a face faţă situaţiilor 
adverse. 
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4. Planificarea tonului conversaţiilor. Această competenţă îi ajută pe oameni să facă un 
pas mai departe în controlarea emoţiilor și în planificarea conversaţiilor cu colegii, 
supervizorii, clienţii etc., pentru a obţine rezultatele dorite. Această competenţă le 
permite să anticipeze reacţiile și anumite consecinţe, și să aibă un impact asupra 
rezultatelor și relaţiilor. Odată ce cursanţii dobândesc această competenţă, nu 
înseamnă că vor putea pune pe hârtie schiţe ale conversaţiilor lor, ci mai degrabă că 
vor fi conștienţi de ceea ce vor, de cum ar trebui să își controleze sentimentele și să 
dea tonul rezultatelor pe care vor să le obţină. 

Cum poate autocontrolul să vă ajute cursanţii și de ce este relevant în viaţa profesională? 
 
Atunci când cursanţii stăpânesc în mod corespunzător competenţele legate de autocontrol 
sau autogestionare, vor avea relaţii mai productive și mai sănătoase la locul de muncă; vor 
avea mai mult succes în sarcinile și proiectele lor, fiind capabili să depășească provocările, 
situaţiile negative și sentimentele generate de acestea; și pot fi și mai inovatori, având 
curajul de a contesta statu quo-ul și și de a învăţa rapid din eșecuri și critici, rămânând în 
același timp concentraţi pe obiectivele lor profesionale. Folosind lecţiile de la Goleman 
(1998, 2017), Lynn (2008) și Mersino (2007), rezumăm aici beneficiile pe care cursanţii dvs. le 
pot obţine prin dobândirea și utilizarea competenţelor de autocontrol: 
 

• Atunci când își controlează sentimentele și impulsurile, cursanţii sunt descriși ca fiind 
rezonabili, contribuind în mod activ la un mediu de lucru bazat pe încredere și 
corectitudine pentru colegii lor sau chiar și pentru clienţi; 

• Cursanţii vor putea să-și aleagă cuvintele cu atenţie în interacţiunea cu ceilalţi, fără să 
ajungă la concluzii, judecăţi sau acţiuni pripite; 

• Își vor îmbunătăţi relaţiile de muncă pentru că vor reuși să-și controleze furia, 
frustrarea, entuziasmul prea mare sau alte impulsuri, în faţa colegilor sau a clienţilor și 
își vor putea concentra energia pe scopul final al fiecărei relaţii și interacţiuni; 

• În timp, practicile de autocontrol vor ajuta cursanţii să fie mai puţin predispuși către a 
deveni furioși, deprimaţi, frustraţi sau anxioși atunci când se confruntă cu conflicte sau 
alte situaţii adverse la locul de muncă; 

• De asemenea, cursanţii vor putea fi mai confortabili cu ambiguitatea și schimbarea. 
Când își stăpânesc emoţiile, cursanţii vor putea să se adapteze rapid la schimbările de 
la locul de muncă: nu vor intra în panică, vor căuta, vor cere informaţii și vor asculta 
persoanele care pot explica schimbările și motivele acestor schimbări; 

• Autocontrolul îmbunătăţește integritatea oamenilor, deoarece de obicei deciziile 
proaste se iau sub presiune, atunci când comportamentul impulsiv și emoţiile nu sunt 
controlate; 

• Cursanţii își vor îmbunătăţi, de asemenea, abilitatea de gestionare a timpului. Vor 
putea să își menţină un program zilnic, acest lucru demonstrând o capacitate bună de 
autocontrol, de rezistenţă în faţa plăcerilor, a distragerilor sau activităţilor triviale; 

• În cele din urmă, cursanţii vor simţi că deţin controlul asupra răspunsurilor lor în faţa a 
ceea ce li se întâmplă la locul de muncă. Ei vor fi capabili să își reformuleze 
circumstanţele, de la provocări la oportunităţi, și să își recalibreze energia pentru a 
merge mai departe cu sarcinile și obiectivele lor. 

În secţiunea următoare, vom oferi trei exemple de workshop-uri de organizat pentru cursanţii 
dvs. în scopul îmbunătăţirii competenţelor de autocontrol. Ne vom concentra pe sprijinirea 
cursanţilor în a explora mai îndeaproape ce este controlul, în a descoperi cum se gestionează 
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frica sau alte emoţii negative și în a învăţa cum se construiește pornind de la eșecuri. Puteţi 
folosi o varietate mare de activităţi și resurse pentru a vă ajuta cursanţii să își dezvolte 
competenţa de autocontrol sau autogestionare, inclusiv activităţile disponibile în resursele pe 
care le-am folosit pentru a crea acest capitol. 
 
Resurse 

● Goleman, D. 1998. Working with Emotional Intelligence. 
● Goleman, D. 2017. What Makes a Leader? In HBR’s 10 Must Reads on Emotional 

Intelligence, pp. 32-94. 
● Lynn, A. B. 2008. The EQ Interview: Finding Employees with High Emotional 

Intelligence. 
● Mersino, A. C. 2007. Emotional intelligence for Project Managers: The People Skills 

You Need to Achieve Outstanding Results. 

 
Planurile de workshop 
Sprijiniţi-vă cursanţii în a învăţa cum să își gestioneze emoţiile 
 
1. Planul de workshop – Simpatii, antipatii și autocontrol 

 
Obiective de învăţare: 

• Cursanţii vor deveni conștienţi de sentimentele lor faţă de colegi, supervizori, clienţi și 
modul în care aceste sentimente le influenţează interacţiunile de muncă. 

• Cursanţii vor putea identifica strategii de autocontrol asupra sentimentelor lor pentru 
a-și îmbunătăţi relaţiile de muncă. 

 
Dimensiunea recomandată a grupului: 10-20 de cursanţi 
Timp estimat: 90 min (1,5 ore) 
Materiale necesare: foi de hârtie A4 / A5, foi de hârtie de flipchart, pixuri, creioane / markere 
Pașii workshopului:  
 

Pași Timp 

Pasul 1 
Prezentaţi cursanţilor scopul sesiunii: să afle modul în care sentimentele lor faţă de 
colegi, supervizori, clienţi le influenţează interacţiunile și modul de lucru cu ceilalţi; să 
conștientizeze această influenţă și să găsească modalităţi de a-și îmbunătăţi 
interacţiunile de lucru printr-un nivel mai ridicat de autocontrol. 
 
Rugaţi cursanţii să ia mai multe foi de hârtie A4 / A5 și creioane / markere și să deseneze 
7-10 tipuri de personaje / persoane care le plac sau nu le plac. Ar trebui să deseneze 
personajele pe baza trăsăturilor de personalitate sau a tipurilor de comportamente sau 
atitudini pe care le apreciază sau care nu le plac. Rugaţi-i să dea nume personajelor pe 
baza a ceea ce le place / nu le place la ele. Ar trebui apoi să grupeze tipurile de 
personaje/oameni care le plac pe o hârtie de flipchart, iar tipurile de personaje/oameni 
care nu le plac în mod special pe o altă hârtie de flipchart. 

30 min. 

Pasul 2 40 min. 
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Oferiţi o scurtă prezentare despre modul în care, fiind oameni, suntem subiectivi, 
indiferent de poziţia noastră la locul de muncă și despre cum sentimentele noastre faţă 
de ceilalţi influenţează relaţiile de muncă, prin faptul că ne plac sau nu anumite trăsături 
de personalitate, comportamente, atitudini etc.  
Subliniaţi faptul că competenţele de autocontrol, precum expresia emoţională și 
asertivitatea, ne ajută să ne îmbunătăţim relaţiile de muncă atâta timp cât devenim mai 
conștienţi de sentimentele noastre și de modul în care acestea ne fac să fim părtinitori în 
interacţiuni specifice. 
Împărţiţi cursanţii în perechi și invitaţi-i să se intervieveze reciproc și să discute pentru 
fiecare grup de oameni pe care i-au desenat (cei care le plac și cei care nu le plac) 
aspecte precum: 

• Cât de mult timp petrec conversând, despre muncă sau nelegat de muncă, cu 
oamenii pe care îi plac și cu cei pe cei care nu îi plac? 

• Cum se schimbă limbajul corpului și atenţia atunci lor atunci când 
interacţionează cu oamenii care îi plac, respectiv cu cei pe care nu îi plac? 

• Cum se schimbă gândurile / starea lor mentală atunci când trebuie să abordeze 
oamenii pe care îi plac, respectiv pe cei pe care îi plac mai puţin? 

Rugaţi-i să își noteze concluziile și diferenţele pe care le-au observat pe hârtiile de 
flipchart, lângă profilurile pe care le-au desenat ce înfăţișează persoanele care le plac/ nu 
le plac. 
Invitaţi cursanţii să reflecteze în grupul mare asupra a ceea ce au învăţat prin interviuri, 
devenind mai conștienţi de modul în care sentimentele lor personale faţă de oameni 
influenţează interacţiunile de lucru cu aceștia. 

Pasul 3 
Rugaţi participanţii să se întoarcă în perechi la desenele și concluziile lor și să discute 
strategii despre cum poţi să îţi controlezi sentimentele faţă de oameni și strategii pe care le-
ar putea dezvolta pentru a dovedi mai mult autocontrol asupra acestor sentimente. 
Invitaţi-i să se gândească și la ceea ce ar putea obţine din aceste interacţiuni de lucru, 
odată ce ar demonstra o mai bună stăpânire de sine asupra sentimentelor lor. 
Când au terminat, invitaţi perechile să împărtășească din discuţiile și strategiile pe care 
le-au descoperit împreună. 
Rezumaţi sesiunea de workshop invitând cursanţii să reflecteze asupra lecţiilor învăţate 
despre modul în care sentimentele lor le influenţează comunicarea și relaţiile de lucru și 
despre modul în care conștientizarea acestor sentimente ajută la autocontrol și 
îmbunătăţește interacţiunile și rezultatele de la locul de muncă. 

20 min. 

 
Acest plan de workshop a fost inspirat de activitatea „Personality Contest” pe care o puteţi 
găsi în: 

• Lynn, AB (2000). 50 Activities for Developing Emotional Intelligence. 
 

2. Planul de workshop – Înfruntă-ţi dragonii 
 
Obiective de învăţare: 

• Cursanţii vor înţelege diferenţa dintre sentimente și gânduri și vor învăţa cum să își 
planifice interacţiunile în funcţie de rezultatele pe care doresc să le obţină; 

• Cursanţii vor putea să își identifice acele frici, comportamente și interacţiuni care stau 
în calea obiectivelor lor personale și profesionale; 
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• Cursanţii vor gândi strategii pe care le pot folosi pentru a obţine mai mult autocontrol 
asupra temerilor, comportamentelor și interacţiunilor lor cu colegii, supraveghetorii și 
clienţii. 

 
Dimensiunea recomandată a grupului: 10-20 de cursanţi 
Timp estimat: 120 min (2 ore) 
Materiale necesare: sticky notes mari sau coli de hârtie color A4 / A5, pixuri, markere 
Pașii workshopului: 
 

Pași Timp 

Pasul 1 
Prezentaţi cursanţilor scopul sesiunii de workshop : să își descopere cele mai mari frici 
sau trăsături și comportamente distructive și să fie capabili să le depășească folosind 
strategii de succes personalizate de autocontrol. 
 
Rugaţi cursanţii să își amintească interacţiuni pe care le-au avut cu colegi sau prieteni din 
momente în care nu și-au putut controla emoţiile negative sau pozitive, iar acest lucru a 
dus la interacţiuni de care nu au fost foarte mândri sau pe care le-au regretat. Invitaţi 2-3 
participanţi să împărtășească situaţiile pe care și le-au amintit și să exprime ce au simţit 
în acele momente și ce regretă din acele interacţiuni. 

15 min. 

Pasul 2 
Oferiţi o scurtă prelegere despre autocontrol și cât de relevant este autocontrolul, mai ales 
în interacţiunile legate de muncă, cu colegii, supervizorii sau clienţii. Discutaţi cu 
participanţii despre importanţa diferenţierii dintre ceea ce simt și ce gândesc în anumite 
situaţii și despre cum ar trebui să își poată identifica sentimentele și gândurile și să își 
planifice interacţiunile pe baza a ceea ce vor să obţină din acestea. Puteţi folosi exemple 
specifice, cum ar fi: 

• Gând: „Cred că echipa mea nu are nicio șansă să termine proiectul la timp, 
deoarece nu am estimat corect timpul necesar pentru sarcinile pe care le aveam 
de făcut”. 

• Sentiment: „Mă tem că ne vom dezamăgi supervizorul din pricina faptului că nu 
putem termina proiectul la timp. Simt anxietate când mă gândesc la momentul în 
care va trebui să îi spun că am făcut o greșeală în estimarea timpului de care 
avem nevoie.” 

 
Apoi, împărţiţi cursanţii în perechi și instruiţi-i să se intervieveze reciproc cu privire la 
situaţiile asupra cărora au reflectat în Pasul 1, punând întrebări precum: 

• Ce ai simţit în acel moment? Cum te-a făcut acest sentiment să reacţionezi? 
• Ce ai crezut în acel moment sau după aceea? Cum ai exprimat aceste gânduri? 
• Ce ai dori să schimbi la acea interacţiune sau la interacţiuni similare? 
• Care ar fi rezultatul pe care ţi l-ai fi dorit în urma interacţiunii pe care ai avut-o? 
• Ce ai putea schimba la acea interacţiune pentru a obţine acel rezultat? 

 
Cursanţii vor reflecta la ceea ce au învăţat prin interviuri, identificându-și sentimentele, 
gândurile, rezultatele din urma interacţiunilor și diferitele strategii de utilizat în situaţii 
similare. Invitaţi 2-3 cursanţi să împărtășească grupului concluziile și reflecţiile lor. 

40 min. 

Pasul 3 25 min. 
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Rugaţi cursanţii să-și continue reflecţia și să identifice cât mai mulţi „dragoni” în 
trăsăturile lor de personalitate, comportamente, atitudini, interacţiuni cu ceilalţi etc., care 
împiedică creșterea lor profesională sau personală. Rugaţi-i să facă o listă a acestor 
„dragoni” cu care trebuie să lupte pentru a realiza ceea ce își doresc la nivel personal sau 
/ și profesional. Printre „dragoni”, ar putea menţiona lucruri precum anxietatea, frica, ego-
ul, lenea, inerţia, tendinţa de a se supune, ignorarea adevărului/ planificarea nerealistă, 
dezordinea etc. După ce își termină lista, cereţi-le să selecteze cei mai distructivi 
„dragoni”. 
 
Apoi, invitaţi cursanţii să se ridice, să se așeze în centrul camerei și să înceapă „bazarul 
dragonilor”: să se plimbe și să găsească persoane cu dragoni similari, concentrându-se pe 
cei mai distructivi. În acest fel, ar fi ideal să se grupeze în echipe de câte 4-5 persoane 
pentru a lupta împreună cu aceeași „dragoni”. 

Pasul 4 
Echipele discută și reflectează asupra „dragonului” sau „dragonilor” lor comuni și 
identifică strategiile specifice de a lupta cu dragonii lor. Fiecare echipa pregătește un scurt 
joc de rol de 5-7 minute, care spune o poveste despre dragonul lor și despre lupta pe care 
vor să o iniţieze împotriva lui. Ulterior, cursanţii vor interpreta jocul de rol în faţa 
întregului grup.  
 
Rezumaţi sesiunea de workshop invitând oamenii să discute și să reflecteze asupra lecţiilor 
învăţate: care sunt cele mai mari temeri / sentimente distructive, comportamente, 
atitudini, interacţiuni; modul în care acestea îi pot controla și le pot crea distres; ce 
strategii ar putea folosi pentru a scăpa de acestea și pentru a-și îmbunătăţi creșterea 
personală sau profesională. 

40 min. 

 
Acest plan de workshop a fost inspirat de activităţile „Cred, simt”, „Aruncarea de pietre” și 
„Ucigașii de spirite” pe care le puteţi găsi în: 

● Lynn, A. B. (2007). Quick Emotional Intelligence Activities for Busy Managers. 50 Team 
Exercises That Get Results in Just 15 Minutes. 

● Lynn, A. B. (2002). The Emotional Intelligence Activity Book: 50 Activities for 
Developing EQ at Work. 

 
3. Planul de workshop – Construiește-ţi rezilienţa. „Sub preș” 
 
Obiective de învăţare: 

• Cursanţii vor înţelege cum să depășească momentele dificile din viaţă și ce i-a ajutat 
să avanseze în atingerea obiectivelor lor personale sau profesionale până acum; 

• Cursanţii vor putea învăţa din eșecuri și își vor îmbunătăţi rezilienţa. 
 
Dimensiunea recomandată a grupului: 10-20 de cursanţi 
Timp estimat: 90 min (1,5 ore) 
Materiale necesare: sticky notes mari sau coli de hârtie color A4 / A5, pixuri, markere 
Pașii workshopului: 
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Pași Timp 

Pasul 1 
Prezentaţi obiectivul sesiunii de workshop cursanţilor: să înveţe cum să își construiască 
rezilienţa descoperind cum să treacă de momentele de eșec și situaţiile negative. 
 
Rugaţi cursanţii să-și amintească situaţii dure și momente de eșec din viaţa lor 
profesională sau personală și să deseneze preșuri pentru fiecare eșec pe care ar dori să-l 
facă să dispară. Ar trebui să își noteze eșecurile pe spatele fiecărui preș, desenat pe câte 
un sticky note sau pe o foaie de hârtie. În cele din urmă, ar trebui să aibă un preș mare, 
care să includă toate aceste preșuri mici ce ascund povești despre eșecuri sau momente 
dificile din viaţă. 

25 min. 

Pasul 2 
Daţi cursanţilor sticky notes noi și rugaţi-i să scrie perpective/insight-uri de învăţare 
lângă fiecare preș pe care l-au desenat. Rugaţi-i să reflecteze la ceea ce au învăţat din 
fiecare experienţă, la ce oportunitate le-a deschis fiecare experienţă, la modul în care 
fiecare experienţă i-a ajutat în cele din urmă în viaţa lor personală sau profesională. 
 
Cursanţii vor reflecta, notând insight-uri de învăţare lângă “preșurile” care ascund eșecuri. 
 
După ce termină, rugaţi-i pe unii dintre ei să-și prezinte reflecţiile - lecţiile pe care le-au 
învăţat, și, dacă sunt deschiși spre a împărtăși, greșelile pe care le-au făcut și modul în 
care au evoluat și au mers înainte pornind de la aceste greșeli. 

25 min. 

Pasul 3 
Invitaţi cursanţii să formeze perechi și să se ajute reciproc în a analiza insight-urile 
legate de învăţare. Cursanţii ar trebui să întrebe și să discute pentru fiecare insight: 

1) de ce au ales acel insight, ce a însemnat pentru ei. 
2) modul în care acest insight este legat de celelalte informaţii pe care le-au aflat 
din “preșurile“ lor. 

Cursanţii vor reflecta și vor discuta în perechi, iar apoi își vor nota tiparele lor de învăţare și 
lecţiile cheie pe care le-au primit până acum în viaţă. 

30 min. 

Pasul 4 
Rugaţi-i pe unii cursanţi să împărtășească cu întregul grup concluziile lor, momentele de 
„aha” pe care le-au avut pe parcursul exerciţiului.  
 
Explicaţi cursanţilor modul în care această reflecţie îi poate ajuta să își reseteze creierul, 
astfel încât data viitoare când se confruntă cu un eșec sau cu o situaţie dură, să-l/o vadă 
ca pe o oportunitate de a învăţa, de a crește și de a deveni curioși, în timp ce se îndreaptă 
către obiectivele lor generale profesionale sau personale.  

10 min. 

 
Acest plan de workshop a fost inspirat din activitatea „Under the rug” din: 
IdeoU. (2018). Unlocking Creativity Activities Workbook. Curs disponibil, cu plată, la 
https://www.ideou.com/products/unlocking-creativity 
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Capitolul 4.  
Empatie & conștiinţă socială 
 
În mod asemănător cu celelalte dimensiuni, empatia joacă un rol vital în modul în care 
oamenii simt și răspund la diferite situaţii care ar putea apărea în mediul de lucru. Empatia 
este un factor foarte apreciat la locul de muncă, deoarece permite angajaţilor să depășească 
majoritatea inconvenientelor legat de volumul lor de muncă, dar cel mai important, legat de 
colegii lor. De ce este empatia un astfel de factor cheie pentru o experienţă de lucru pozitivă? 
Empatia este actul de „a lua în considerare și a fi sensibili și atenţi la sentimentele celorlalţi - 
împreună cu alţi factori - în procesul de luare a deciziilor inteligente.” (Goleman, 1998a, p. 
100). S-a demonstrat faptul că persoanele cu un nivel ridicat de empatie depășesc cu mai 
mare ușurinţă situaţiile dificile de la locul de muncă și au șanse mai mari să reacţioneze cu 
compasiune faţă de colegii lor. Persoanele empatice au o performanţă mai bună și o 
motivaţie sporită faţă de sarcinile legate de muncă, precum și o capacitate mai mare de a 
depăși stresul și anxietatea.  
 
Acest capitol îi ajută pe consilierii VET să afle mai multe despre importanţa empatiei, precum 
și despre diferitele tehnici de predare a empatiei celor care învaţă. În primul rând, vor fi 
oferite explicaţii cu privire la scopul empatiei în mediul de lucru. De asemenea, au fost 
concepute trei planuri de workshop care să ajute la îmbunătăţirea înţelegerii cursanţilor cu 
privire la conceptul de empatie și la instruirea lor cu privire la modul de punere în practică a 
acesteia. 
 

Ce ar trebui să știţi despre empatie 
 
Yukl (1998, p. 99) vorbește despre empatie ca fiind un element cheie în comportamentul unui 
lider în contextul gestionării relaţiilor cu angajaţii săi. Persoanele empatice pot prezenta 
abilităţi de lider care se manifestă sub formă de consideraţie, prietenie, sprijin pentru angajaţi 
sau suferinţă vizibilă în cazul unor evenimente nefericite. (Stogdill, 1965). 
 
Pentru a vă înţelege mai bine cursanţii, există câteva competenţe importante prezentate de 
Adele B. Lynn (2008) cu care ar trebui să fiţi familiarizaţi, astfel încât să îi puteţi ajuta să 
atingă un nivel mai înalt de empatie. Există trei competenţe esenţiale care sunt vitale pentru 
înţelegerea empatiei:  

1. Ascultarea respectuoasă, care este capacitatea de a acorda atenţie în mod respectuos 
celorlalţi; 

2. Conștientizarea impactului asupra celorlalţi, care este capacitatea de a evalua și 
determina modul în care situaţiile, precum și cuvintele sau acţiunile noastre îi 
afectează pe ceilalţi; și  

3. Orientarea către servicii, care se manifestă prin dorinţa de a-i ajuta pe ceilalţi. 
 
Este important pentru toţi consilierii să fie familiarizaţi cu aceste trei concepte, deoarece ele 
sunt componente vitale ale empatiei. Consilierii ar trebui să fie în măsură să explice și să 
descrie aceste trei competenţe cursanţilor lor și să poată da exemple de bune practici legate 
de acestea.  
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1. Ascultarea respectuoasă - pentru a înţelege sentimentele cuiva trebuie să le asculţi. A 
fi un bun ascultător este important atunci când aveţi de-a face cu situaţii dificile din 
mediul de lucru. Liderii buni știu să le transmită angajaţilor lor faptul că sunt ascultaţi 
și arată înţelegere și compasiune atunci când aceștia au nevoie de ascultare. Atunci 
când suntem buni ascultători, oamenii se simt respectaţi și se creează cu ușurinţă o 
legătură de încredere reciprocă. Este esenţial să asculţi dincolo de propria ta 
experienţă și opinii pentru a înţelege cealaltă persoană și a putea avea un dialog 
respectuos. Unele abilităţi specifice de ascultare respectuoasă presupun: 

• Urmărirea sensului cuvintelor și limbajului corpului; 
• Să fii un ascultător activ. Acest lucru se referă la acordarea atenţiei celorlalţi, 

la a nu judeca, la participarea activă în conversaţie. 
 

2. Conștientizarea impactului asupra celorlalţi - Conștientizarea faptului că modul în care 
ne ocupăm și îi tratăm pe oameni le afectează emoţiile, învăţarea de abilităţi utile 
pentru a face faţă diferitelor situaţii încărcate emoţional. Nu este important doar să 
asculţi oamenii, ci și să înveţi cum să recunoști anumite emoţii și să acţionezi în 
consecinţă. Trebuie să fii conștient de impactul pe care îl au acţiunile tale asupra 
celorlalţi și să încerci să acţionezi într-un mod care scade șansa unei reacţii negative. 
 

3. Orientarea către servicii - Abilitatea și dorinţa de a anticipa, recunoaște și satisface 
nevoile altora, uneori chiar înainte ca acestea să apară. Orientarea către servicii se 
referă la căutarea activă a modalităţilor de a vă ajuta colegii. Este important pentru 
colegii de lucru să lucreze adesea împreună pentru a atinge un obiectiv comun: 
îndeplinirea cu succes a sarcinilor. Când lucraţi într-un mediu dinamic, înconjurat de 
alţii, este esenţial să nu vă concentraţi doar asupra nevoilor dvs., ci și asupra acelora 
cu care interacţionaţi.  

Cum poate empatia să vă ajute cursanţii și de ce este relevantă în viaţa profesională? 
 
Empatia este vitală în rândul colegilor la locul de muncă. Prin manifestarea și primirea 
empatiei, se formează o legătură între colegi care permite o creștere importantă a 
performanţei și motivaţiei din mediul de lucru.  
  
În lucrarea lor, Badea, L. și Panӑ, NA (2010) folosesc ca referinţă cartea lui Goleman despre 
inteligenţa emoţională în leadership (Emotional Intelligence in Leadership) pentru a explica 
faptul că empatia și abilităţile de leadership și management sunt interconectate; ei folosesc 
conceptul de „putere interpersonală”. Acest concept se referă la capacitatea de autocontrol 
atunci când vine vorba de depășirea emoţiilor negative la locul de muncă. Mai mult decât 
atât, lucrarea face trimitere la așa-numita „contagiune de performanţă”, ceea ce presupune că, 
prin manifestarea empatiei între ei și de către superiorii lor, angajaţii se determină reciproc să 
performeze mai eficient și cu mai multă eficacitate. Nivelurile de motivaţie sunt mai ridicate 
în rândul persoanelor care sunt capabile să dea dovadă de empatie; prin urmare, această 
abilitate are un rol energizant asupra volumului de muncă. 
 
Explorarea și înţelegerea conceptului de empatie, precum și munca în vederea obţinerii unor 
abilităţi de empatie crescute pot să ofere următoarele beneficii cursanţilor dvs.: 
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• Abilitatea de a putea identifica mai ușor comportamentele asociate job-ului și 
responsabilitatea pe care o poartă în raport cu poziţia pe care o ocupă. Acestea sunt 
definite de așteptările pe care le avem de la o anumită poziţie și este important să fim 
conștienţi de acestea și să acţionăm în consecinţă. 

• Să fie capabili să identifice și să clasifice diferite tipuri de răspunsuri emoţionale de la 
colegii lor de muncă și să știe cum să acţioneze în consecinţă într-un mod pozitiv, 
orientat spre soluţii. 

• Să știe cum să alimenteze încrederea și legăturile cu colegii lor pentru a facilita un 
mediu propice, bazat pe munca în echipă și înţelegerea reciprocă. Acest lucru se 
dovedește a avea un rol important în nivelul de motivaţie și performanţă de la locul de 
muncă. 
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Planurile de workshop 
Sprijiniţi-vă cursanţii să își dezvolte empatia 
 
Există numeroase activităţi ce pot fi folosite pentru a lucra la empatie într-un grup. 
Este clar că, în funcţie de etapa educaţională, vor fi folosite anumite resurse sau altele, iar tipul 
de activitate va fi adaptat. Vom evidenţia trei activităţi dintre numeroasele care pot fi realizate. 
 
1. Planul de workshop – Ascultând și relaţionând 
 
Obiective de învăţare:  

• Cursanţii vor stabili o comunicare pozitivă care să favorizeze înţelegerea.  
• Cursanţii vor putea răspunde la întrebările: Ce spune el/ea? Ce crede el/ea? Ce simte 

el/ea? 
 
Dimensiunea recomandată a grupului: de la 2 până la 40 de cursanţi 
Timp estimat: 90 min (1,5 ore) 
Materiale necesare: foi de flipchart, markere 
Pașii workshopului: 
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Pași Timp 
Pasul 1 
Introduceţi termenul de ascultare activă și respectuoasă. 
Începeţi prin a explica faptul că, uneori, când purtăm o conversaţie, avem tendinţa de a 
ne concentra pe mai multe lucruri în același timp; oameni, întrebări, subiecte de discuţie; 
Ca atare, atunci când îi ascultăm pe alţii, facem asta într-o manieră orientată spre 
discuţii. De multe ori ne gândim la care va fi răspunsul nostru, la ce să spunem în 
continuare, mai degrabă decât să ascultăm cu toată atenţia de care dispunem.  
  
O modalitate de succes ce poate fi folosită pentru a explora o problemă sau o întrebare 
este prin utilizarea ascultării active, ceea ce presupune concentrarea pe câte o singură 
persoană odată. Acesta este exerciţiul pe care îl vor face cursanţii. 
 
Un bun exerciţiu de încălzire pentru workshop este crearea unei liste, împreună cu 
cursanţii, despre ce înseamnă ascultarea respectuoasă și activă pentru ei. Lăsaţi cursanţii 
să facă brainstorming și să noteze pe flipchart lucrurile care le vin în minte. Toată lumea 
ar trebui să noteze cel puţin un lucru care îi vine în minte atunci când se gândește la 
ascultarea activă. 
  

10 min. 

Pasul 2 
Veţi implica cursanţii într-o activitate de joc de rol. Există 3 roluri distincte și fiecare 
dintre participanţi va interpreta unul dintre ele: 
 
Subiectul: rolul subiectului este de a explora întrebarea sau problema din perspectiva sa 
personală. Persoana care are acest rol ar trebui să acorde atenţie mai multor detalii: să 
permită și să se simtă confortabil cu atenţia concentrată asupra ei/lui, să permită 
reflecţiilor să curgă în mod natural, în timp ce este ghidată de persoana din rolul 
ascultătorului activ. 
 
Ascultătorul activ: rolul ascultătorului activ este să asculte cu prezenţă deplină, să se 
concentreze asupra subiectului și să trateze conversaţia cu respect. Mai mult, trebuie să 
asculte cu tot corpul, trebuie să fie curios, să observe și să analizeze, să parafrazeze ceea 
ce aude și să pună întrebări deschise subiectului. 
 
Observatorul: rolul acestuia este de a observa procesul fără să vorbească, să facă 
observaţii și remarci dintr-o perspectivă externă, să vadă și să audă lucruri pe care 
celelalte două roluri le-au ratat. Această persoană ar trebui să rămână tăcută pe tot 
parcursul conversaţiei dintre subiect și ascultător; să observe și să ia notiţe despre ceea 
ce aude; iar după terminarea discuţiei, să împărtășească observaţiile cu ceilalţi. 
  

10 min. 

Pasul 3  
Veţi cere cursanţilor să gândească ei contextul și problema ce vor fi utilizate pentru jocul 
de rol. Fiecare subiect va trebui să exploreze și să reflecteze asupra acestora. Ar putea fi 
o întrebare obișnuită pentru toată lumea, dar cea mai bună opţiune ar fi alegerea unei 
provocări de la locul de muncă cu care s-au confruntat la un moment dat. Fiecare subiect 
își poate stabili propria problemă pe care dorește să o abordeze. 
 
Asiguraţi-vă că toţi participanţii înţeleg exerciţiul și ce anume ar trebui să exploreze și să 
reflecteze. 
 

40 min. 
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În cele din urmă, veţi împărţi cursanţii în grupuri de câte 3. Fiecare participant trebuie să 
aibă parte de toate rolurile pentru o anumită perioadă de timp. 
Acordaţi grupurilor aproximativ 30 de minute în total, câte 10 minute pentru ca fiecare 
cursant să treacă prin toate rolurile (subiect, ascultător activ și observator). 
Uitaţi-vă la timp și la fiecare 10 minute schimbaţi rolurile, astfel încât toată lumea să 
experimenteze fiecare rol. 
  
Pasul 4 
Rezumare: Odată ce participanţii au terminat, efectuaţi o sesiune de rezumare a 
exerciţiului, folosind întrebări menite să îi facă să reflecteze asupra problemelor 
discutate. Solicitaţi fiecărui grup să pună câte o întrebare de debriefing relevantă pentru 
exerciţiu și cereţi tuturor să răspundă la toate aceste întrebări. Puneţi-i să compare 
răspunsurile.  

30 min. 

 
Acest workshop a fost inspirat de workshopul de Ascultare Activă conceput de echipa Hyper 
Island: H. (nd). H. (n.d.). Active Listening. Accesat la 12 noiembre 2020 la 
https://toolbox.hyperisland.com/active-listening  
 
2. Planul de workshop – Emoţia și responsabilitatea 
 
Obiective de învăţare:  

• Cursanţii vor identifica cele mai frecvente emoţii care apar la locul de muncă, modul în 
care acestea sunt exprimate și responsabilitatea personală pentru felul în care sunt 
gestionate 

 
Dimensiunea recomandată a grupului: de la 2 până la 40 de cursanţi 
Timp estimat: 60 min (1 oră) 
Materiale necesare: flipchart, tablă albă, markere, caiete, pixuri  
Pașii workshopului: 
 

Pași Timp 
Pasul 1 
Rugaţi participanţii să reflecteze asupra diferitor situaţii când au experimentat conflicte 
de echipă. Acestea pot fi din cadrul sau din afara grupei de lucru și din interiorul sau din 
afara organizaţiei din care fac parte. 
 
Ar trebui să facă acest lucru individual, identificând cât mai multe conflicte semnificative 
posibil la care se pot gândi retrospectiv. Ar trebui să își noteze ideile pe caietele 
personale. 
(Notă: numele și posibilitatea identificării persoanelor din exemple ar trebui să fie omise din 
motive de confidenţialitate.) 
  

10 min. 

Pasul 2  
Pornind de la conflictele pe care le-au notat, cursanţii ar trebui să le evalueze de la 1 la 
3. 

• 1 = Conflicte pe care le-am gestionat bine 
• 2 = Conflicte pe care le-am gestionat așa și așa 
• 3 = Conflicte pe care le-am gestionat prost 

  

10 min. 

Pasul 3 20 min. 
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Prezentaţi și explicaţi cursanţilor modelul Thomas-Kilmann pentru gestionarea 
conflictului. Puteţi folosi orice materiale pentru a susţine explicaţia. 
 
Rugaţi-i să reflecteze pe cont propriu, iar apoi puneţi-i să își împărtășească ideile în 
perechi sau grupuri de trei răspunzând la următoarele întrebări: 

• Ce tipuri de răspunsuri au fost manifestate în timpul conflictelor pe care le-am 
identificat? 

• Ce comportamente și acţiuni au fost eficiente în rezolvarea conflictelor? 
• Ce comportamente și acţiuni nu au fost eficiente în rezolvarea conflictelor? 

 
Vedeţi modelul Thomas-Kilmann aici: http://www.kilmanndiagnostics.com/overview-
thomas-kilmann-conflict-mode-instrument-tki  
  
Pasul 4 
După reflecţiile din grupurile mici, cereţi fiecărei persoane să vină cu 2-3 idei pentru 
gestionarea eficientă a conflictelor pe care cred că ar trebui să le urmeze de acum 
înainte. 
 
Rugaţi-i pe toţi să-și împărtășească ideile și, în cele din urmă, să cadă de acord asupra 
unui set cu care toată lumea este mulţumită și pe care ar fi dispusă să îl urmeze.  
 
Scrieţi ideile și împărtășiţi-le cu toată lumea, într-un format fizic sau digital. 
  

20 min. 

 
Acest workshop a fost inspirat de workshopul Conflict Responses creat de echipa Hyper 
Island de la: H. (nd). Conflict responses. Accesat la 12 noiembrie 2020 la 
https://toolbox.hyperisland.com/active-listening, precum și de instrumentul Thomas Kilmann 
Conflict Mode: Thomas, K. W., & Kilmann, R. H. (2001). Thomas-Kilmann Conflict Mode 
Instrument Profile and Interpretive Report (pp. 2-11, Rep.). doi: 
https://kilmanndiagnostics.com/wp-content/uploads/2018/03/TKI_Sample_Report.pdf  
  
3. Planul de workshop – Imersiunea cognitivă 
 
Obiectiv de învăţare:  

• Cursanţii vor înţelege realitatea existentă punându-se în locul unui utilizator tipic. 
 
Mărimea grupului recomandat: de la 2 până la 40 de cursanţi 
Timp estimat: 60 până la 120 de minute (1 până la 2 ore) 
Materiale necesare: flipchart, pixuri 
Pașii workshopului: 
 

Pași Timp 
Pasul 1 
Prezentaţi cursanţilor obiectivul și tema workshopului. Discutaţi tema jocului de rol, 
care poate fi creată de către fiecare facilitator al workshopului; cu toate acestea, este 
recomandabil ca tema să fie legată de mediul de lucru. Tema poate fi legată, de 
exemplu, de serviciul pentru clienţi și satisfacţia acestora. Vorbiţi despre rolurile care 
vor fi jucate. De exemplu, dacă training-ul este despre interacţiunea cu clienţii, iniţiaţi 
o discuţie despre clienţi. Împărtășiţi unele dintre poveștile dvs. și cereţi-le să 
împărtășească unele dintre poveștile lor despre clienţi și situaţii dificile. De asemenea, 

10 min. 
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vorbiţi și despre clienţi ideali și experienţe pozitive. Această conversaţie de încălzire îi 
face pe participanţi să se gândească la subiectul jocului de rol și îi ajută să își 
folosească imaginaţia pentru a veni cu idei pentru jocul de rol. 
Este posibil să fie necesar și să revizuiţi terminologia relevantă. Toate acestea se fac 
ca și pregătire pentru exerciţiu. 
  
Pasul 2 
Există trei modalităţi de a structura jocurile de rol între grupuri 

1. Împărţiţi cursanţii în perechi (sau în numărul de oameni necesari pentru jocul 
de rol) și puneţi-i pe toţi să joace rolul simultan între ei. Facilitatorul se poate 
plimba printre perechi pentru a se asigura că jocurile de rol se desfășoară așa 
cum ar trebui și poate pune întrebări. Ulterior, cursanţii ar trebui să 
împărtășească experienţele lor și, în special, orice descoperire sau perspectivă 
neașteptată. Această structură este cea mai bună opţiune dacă scopul principal 
al exerciţiului este de a exersa o tehnică nou învăţată. 

2. Selectaţi două persoane sau invitaţi voluntari pentru a juca jocul de rol în faţa 
celorlalţi cursanţi. Ulterior, toată lumea este invitată să-și împărtășească 
gândurile și să reflecteze împreună asupra situaţiei și rezultatului exerciţiului. 
Adesea, oamenii care urmăresc jocul de rol vor vedea lucruri și vor contribui la 
situaţie în moduri noi faţă de cei care au jucat rolul. Această structură ar trebui 
utilizată dacă cursanţii vor avea o serie mai lungă de jocuri de rol de făcut 
pentru diferite scenarii. 

3. Împărţiţi grupul în două echipe. Fiecare echipă se reunește pentru a discuta 
rolurile lor și orice informaţii private și pentru a se decide cu privire la 
strategia lor. Apoi, unul sau mai mulţi membri ai fiecărei echipe joacă rolurile. 
În orice moment al jocului de rol, cei care joacă rolurile pot apela la echipele 
lor pentru sfaturi. Ulterior, rezultatele sunt discutate. Această abordare ar 
trebui utilizată în principal atunci când jocul de rol implică o situaţie mai 
complexă. 
  

10 min. 

Pasul 3 
Un joc de rol este practic recrearea unei povești sau a unei situaţii și, prin urmare, are 
nevoie de un scop pentru a se îndrepta într-o anumită direcţie și de un conflict care să 
o facă interesantă. Scopul poate fi unul comun- de exemplu, realizarea cu succes a 
unei negocieri de muncă sau realizarea unei sarcini legate de muncă - sau poate fi 
unul individual; fiecare parte poate veni cu un scop care este în dezacord cu a 
celeilalte părţi. În acest caz, adevăratul obiectiv comun trebuie să ducă la un 
compromis care ar putea rezulta într-un scop complet diferit de cel așteptat. 
  

10 min. 

Pasul 4 
Descrieţi scenariul care va fi jucat cursanţilor. Încurajaţi-i să pună întrebări și să fie 
implicaţi și, dacă nu fac acest lucru, puneţi-le întrebări pentru a vă asigura că înţeleg 
scopul exerciţiului, precum și situaţia descrisă în jocul de rol. 
Doar după toate pregătirile de mai sus pot începe cursanţii să joace rolurile lor. 
  

30 min. 

Pasul 5 
După ce jocurile de rol au fost jucate, discutaţi-le. Acest lucru este adesea mai 
important decât rolul jucat în sine, deoarece promovează schimbul de idei și opinii și 
permite trainer-ului să vadă cine a înţeles exerciţiul și dacă obiectivul acestuia a fost 
atins. Aceasta este partea unde toată lumea are de învăţat.  
 

20 min. 
(mai mult 

dacă 
jocurile de 
rol se vor 
face din 

nou) 



 #27 

După discuţia de încheiere, puteţi avea un joc de rol nou, similar cu cel de mai înainte, 
dar schimbând situaţia suficient pentru a o face provocatoare pentru cursanţi. Repetaţi 
dacă consideraţi că este necesar. Încheiaţi exerciţiul cu o discuţie finală despre ceea 
ce a fost învăţat și despre cum pot fi aplicate aceste lucruri pentru situaţii din viaţa 
reală. 
  

 
Acest workshop a fost inspirat de atelierul Role Play, preluat din: Priestley, D. (2017, 12 iunie). 
Running a Training Roleplay: How to run a Role-Play Tips. Accesat la 12 noiembrie 2020, la 
https://ventureteambuilding.co.uk/role-play-training/, precum și de: Baumgartner, J. (n.d.). The 
Power of Role Play Play in Creative Training. Accesat la 12 noiembrie 2020, la 
https://www.creativejeffrey.com/creative/role_play_2.php  
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Capitolul 5.  
Deprinderi și aptitudini sociale 
 
„Expertiza socială” sau „aptitudinile sociale” sunt cruciale în viaţa noastră de zi cu zi și în 
contextele organizaţionale. Abilitatea de a interacţiona cu ceilalţi este un alt aspect 
important al inteligenţei emoţionale. Inteligenţa emoţională merge dincolo de simpla 
înţelegere, oamenii trebuie și să poată utiliza acest tip de inteligenţă în interacţiunile și 
comunicarea de zi cu zi. A fi „inteligent din punct de vedere emoţional” înseamnă a fi 
conștient de propriile emoţii, precum și „a înţelege sensul acestora și a le folosi în mod 
constructiv”, fie că sunt plăcute sau neplăcute. Ceea ce le permite oamenilor să fie 
„inteligenţi emoţional” nu presupune neapărat ca aceștia să fie fericiţi pe viaţă, ci mai 
degrabă să accepte toate emoţiile pe care le simt și să știe cum să le folosească pentru a trăi 
o viaţă mai bună. După cum susţine Goleman, pentru a avea succes este nevoie de 
conștientizare, control și o gestionare eficientă a emoţiilor proprii și ale celorlalţi oameni. 
Adele B. Lynn descrie cinci aptitudini utile care trebuie dezvoltate pentru inteligenţa 
emoţională, inclusiv aptitudinile sociale. 
 
Acest set de aptitudini implică abilitatea de a construi relaţii și legături autentice cu ceilalţi 
pe baza unei asumpţii de comunicare egală. Experienţa socială le permite oamenilor și să 
aleagă acţiuni „potrivite” bazate pe propriile sentimente, prin stabilirea unor relaţii empatice 
cu ceilalţi; de exemplu, rezolvarea conflictelor fără a compromite propriile credinţe și valori 
de bază este una dintre cele mai importante componente ale experienţei sociale. La locul de 
muncă, a ști cum să construiești relaţii de calitate cu colegii este important atât pentru 
munca în echipă, cât și pentru a-i influenţa pozitiv și a-i inspira pe ceilalţi (leadership). 
Oamenii „inteligenţi emoţional” au o siguranţă de sine naturală; sunt capabili să ghideze bine 
oamenii și știu cum să-i facă pe ceilalţi să se simtă confortabil, prin faptul că sunt interesaţi 
de aceștia și le acordă întreaga lor atenţie în procesul de „conectare emoţională”. În situaţii 
dificile, nu intră în panică și rămân concentraţi pe soluţii; au întotdeauna o imagine de 
ansamblu pozitivă, care îi ajută să reacţioneze în mod rezilient, dând dovadă de o bună 
reglare emoţională a comportamentelor și atitudinilor lor. 
 
În acest capitol, vom analiza aptitudinile sociale importante care pot fi îmbunătăţite, precum 
și instrumentul de training pe care consilierul nostru vocaţional îl poate folosi pentru a ne 
crește coeficientul de inteligenţă emoţională și care include următoarele categorii: 
Construirea de relaţii, Colaborarea, Rezolvarea și gestionarea conflictelor și Cunoștinţele 
organizaţionale. 
 
Ce trebuie să știţi despre deprinderile și aptitudinile sociale 
 
Emoţiile contribuie la învăţarea cu succes, la internalizarea cunoștinţelor și a semnificaţiilor, 
la îmbunătăţirea experienţei personale a cursanţilor adulţi; oamenii vor învăţa, transfera și 
aplica rezultatele a ceea ce au învăţat în mediul lor profesional prin folosirea propriilor 
resurse emoţionale. Pentru o lungă perioadă de timp, tendinţa principală din sistemul de 
învăţământ european a fost de a favoriza proceduri rigide, riguroase și lipsite de 
compromisuri, ignorând complexitatea fiinţelor umane și a particularităţilor lor. Astăzi, 
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datorită mai multor studii, s-a demonstrat cât de important este aspectul emoţional și afectiv 
în comunicare, în interacţiunea socială și învăţare; s-a înţeles faptul că o persoană este 
definită atât de raţionalitate, cât și de emoţionalitate. 
 
Pornind de la psihologul sovietic Vygotskij (1896-1934) și până la psihologul-pedagog Jean 
Piaget (1896-1980), s-a evidenţiat modul în care emoţiile afectează procesul de învăţare; 
emoţiile acţionează ca un ghid în luarea deciziilor, precum și în formularea ideilor. Sunt 
importante pentru dezvoltarea armonioasă a personalităţii, având în vedere strânsa legătură 
care există în gândirea umană între planul afectiv și cel intelectual. 
 
Psihologul american Howard Gardner (1943) a studiat importanţa emoţiilor elevilor în 
contextul învăţării și a ajuns la concluzia că elevii care abordează cunoștinţele cu entuziasm 
și sunt stimulaţi în curiozitatea lor vor învăţa cu mai mult succes; și dimpotrivă, experienţele 
de învăţare care nu prezintă nici o atracţie emoţională nu vor reuși să capteze suficient 
atenţia elevilor și vor duce curând la uitarea cunoștinţelor, fără a lăsa nici o reprezentare 
mentală în spatele lor. Mai mult, psihologul american Daniel Goleman (1946) preia conceptul 
de inteligenţă emoţională, demonstrând valoarea pe care o are pentru toţi indivizii, de toate 
vârstele, în mediul relaţional, de învăţare și de lucru. Goleman susţine că inteligenţa 
emoţională afectează practicile cotidiene și este, de asemenea, responsabilă pentru succesele 
sau eșecurile unei persoane. 
 
Îmbunătăţirea inteligenţei emoţionale devine, prin urmare, fundamentală pentru bunăstarea 
psihologică, care este definită ca abilitatea persoanei de a găsi un echilibru între stările 
emoţionale pozitive și negative. În acest fel, „învăţăturile emoţionale” asimilate în copilărie și 
adolescenţă ne pot modela răspunsurile emoţionale: este așadar necesar să intervenim din 
primii ani de școală; dacă sunt manevrate în mod corespunzător prin predare, emoţiile pot fi 
transformate într-o resursă, iar pe măsură ce elevii „simt” și participă, ei pot și gândi și 
elabora mai bine. Prin încorporarea emoţiilor în planificarea unei intervenţii didactice, 
profesorul / formatorul poate crea o formidabilă pârghie pentru predare.  
 
De asemenea, în ceea ce privește plasarea lor în domeniul muncii, emoţiile sunt o 
componentă importantă pentru conduita în muncă și succesul în afaceri. Cercetările arată 
cum experienţele pozitive la locul de muncă cresc nu numai bunăstarea angajaţilor și a 
companiei, ci și motivaţia, implicarea, concentrarea, creativitatea, sentimentul de 
împuternicire și productivitatea. Și dimpotrivă, un climat negativ bazat exclusiv pe 
raţionalizare, unde emoţiile nu-și au locul, reduc bunăstarea prin scăderea productivităţii și a 
sentimentului de apartenenţă la locul de muncă.  
 
În cele din urmă, și atunci când vine vorba de căutarea unui loc de muncă, a ști cum să îţi 
gestionezi emoţiile înseamnă să poţi preveni ca îngrijorările și temerile să nu îţi acapareze 
complet mintea. Un consilier specializat pe piaţa muncii care se ocupă de ajutarea oamenilor 
în a-și găsi loc de muncă trebuie să știe cum se gestionează aceste emoţii și să îi poată ajuta 
pe cei în căutarea unui loc de muncă să facă la fel. 
 
CONSTRUIREA DE RELAŢII: SOCIALIZAREA ȘI MOTIVAREA PENTRU MUNCA ÎN GRUP  
 
Luarea în considerare a emoţiilor în contextul de lucru înseamnă investire în procesul de 
socializare și în crearea unor relaţii pozitive de grup.  
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Socializarea este procesul prin care o persoană învaţă și dobândește valori, atitudini, opinii, 
acceptând comportamentele legate de o cultură, o companie, o organizaţie sau un grup. 
Experienţele de socializare modelează modul în care ne adaptăm la lumea înconjurătoare; 
rezultatul acestor experienţe se revarsă în personalitatea noastră: unicitatea setului de valori, 
atitudini și comportamente din viaţa noastră, modelate în jurul caracterului nostru genetic. 
Socializarea este strâns legată de învăţare: aceasta apare atunci când există o schimbare 
permanentă a comportamentului care este atribuită experienţei individului. Învăţarea poate 
avea loc, de asemenea, prin observarea altora sau prin modelarea propriului comportament 
luând în considerare comportamentul altcuiva: învăţarea socială. Învăţarea socială are loc 
destul de spontan la locul de muncă și este foarte importantă în fazele de plasare și training 
profesional. Una dintre primele faze presupune observarea și reflectarea la angajamentul real 
al persoanei de a-și asuma noi modele de comportament (modelare). Studiul personalităţii, la 
care contribuie și procesul de socializare, este util pentru interpretarea și gestionarea 
situaţiilor organizaţionale: reprezintă un element cheie în înţelegerea adaptării la muncă și 
carieră, a rezolvării problemelor, a luării deciziilor, precum și a conducerii; în plus, este 
fundamentală în dinamica motivaţională individuală și de grup și în gestionarea conflictelor.  
 
Mai mult, motivaţia reprezintă ansamblul motivelor care îi împing pe oameni să acţioneze; 
aceste motive pot fi legate de diferite obiective, interese și nevoi și mai mult, sunt conduse 
de procese cognitive și emoţionale. Dintr-o perspectivă managerială, motivaţia este văzută ca 
o activitate care vizează stimularea comportamentului la indivizi care poate produce 
rezultate; în acest sens, rolul managerului constă în motivarea colaboratorilor săi să lucreze 
cât de bine pot. Motivarea și evaluarea colaboratorilor implică înţelegerea nevoilor lor, având 
în vedere că angajaţii se află adesea în diferite faze ale ciclului lor de dezvoltare profesională 
și psihologică și, prin urmare, tind să aibă diferite tipuri de nevoi; în acest fel, înţelegerea 
nevoilor indivizilor și a grupurilor face posibilă acţionarea asupra pârghiilor motivaţionale 
într-un mod mai eficient, răspunzând cu instrumente adecvate în satisfacerea acestor nevoi. 
  
COLABORAREA: GRUPURI DE LUCRU ȘI INSTRUMENTE DE LUCRU ALE ECHIPEI 
 
Un grup este un set de doi sau mai mulţi indivizi care interacţionează și depind unul de 
celălalt pentru atingerea unui obiectiv comun; grupul există atunci când acești indivizi se 
definesc pe ei înșiși ca membri și când existenţa lor este recunoscută de cel puţin încă un 
individ. Echipa este o formă specială de grup care are sarcini și activităţi definite, roluri 
specifice și un angajament ridicat din partea membrilor săi. A avea obiective comune care 
necesită cooperare este un stimul motivaţional foarte puternic pentru formarea și menţinerea 
unei echipe; alegerea criteriului pentru împărţirea muncii între diverse funcţii (comerciale, 
administrative, marketing, management, planificare etc.) întărește orientările cognitive, 
atitudinile și opiniile persoanelor care ocupă acele funcţii individuale, facilitând munca în 
echipă, cooperarea și colaborările. A face parte dintr-o echipă satisface, de asemenea, nevoile 
de apartenenţă și stimă de sine, deoarece întăririle pozitive derivate de la alţi membri pot 
face o persoană să se simtă acceptată, competentă și mândră să aparţină grupului respectiv. 
Eficacitatea unei echipe depinde atât de o planificare organizaţională bună (funcţii și roluri), 
cât și de o dezvoltare adecvată a funcţiilor și rolurilor sociale: membrii care nu sunt 
satisfăcuţi au rezultate mai slabe și sunt de asemenea mai predispuși să părăsească grupulul 
sau să se izoleze psihologic, afectând coeziunea și colaborarea echipei; pe de altă parte, 



 #31 

demonstraţiile de sprijin, înţelegere și aprobare din partea echipei pot contribui foarte mult la 
aducerea oamenilor împreună în beneficiul întregii colaborări de grup. 
 
CUM RĂMÂNE CU CONFLICTELE? 
 
Rezolvarea conflictelor ca abilitate de a gestiona cu succes conflictele prin citirea și 
înţelegerea emoţiilor proprii, precum și ale altora. 
 
Potrivit lui Gordon, conflictele reprezintă un contrast între doi sau mai mulţi indivizi. Acestea 
se întâmplă: 

• Când comportamentele unuia interferează cu nevoile celuilalt 
• Când există o discrepanţă a valorilor 

 
Conflictele se găsesc atât la locul de muncă, cât și în viaţa de zi cu zi. În opinia lui Gordon, 
problema nu este existenţa conflictului, ci prezenţa conflictelor nerezolvate și a tehnicilor 
nepotrivite alese pentru rezolvare.  
 
Tipuri de conflicte 
Conflictele nu sunt toate de același tip și nu pot fi gestionate în consecinţă. 
Unele conflicte apar atunci când oamenii nu sunt de acord asupra modului în care să facă 
lucrul potrivit. Cauzele care declanșează un conflict pot fi: 

• Neînţelegeri 
• Competiţia pentru accesul la resurse specifice 
• Afirmarea autorităţii 
• Lipsa de cooperare 
• Diferenţe în metode sau stil 
• Diferenţe de valori sau obiective. 

Un conflict în sine nu este nici bun, nici rău, dar, în funcţie de dinamica care predomină într-o 
interacţiune, se poate distinge: 

• Conflictul constructiv  
• Conflictul distructiv 

În conflictul constructiv, obiectivele comunicării dintre persoane sunt găsirea numitorilor 
comuni. Oamenii sunt dispuși să asculte opiniile altora și sunt gata să înceapă un proces de 
colaborare. Diferenţele de opinie sunt procesate și experimentate într-un mod pozitiv, într-un 
climat de confruntare ușoară bazat pe respect reciproc. 
 
Pe de altă parte, în conflictele distructive, oamenii tind să-și impună ideile mai degrabă decât 
să le expună. Climatul este competitiv și nu există dorinţă de a asculta. Procesul de 
colaborare este complet absent, iar scopul este de a dovedi că cineva are dreptate, fără a lua 
în considerare realizarea unor obiective comune. 
 
Conflict și emoţii 
Conflictele declanșează emoţii puternice, dar și sentimente de dezamăgire și stare de rău. 
Atunci când un conflict sau diferenţă de opinie este tratată în mod necorespunzător, acest 
lucru poate duce la resentimente și la căderi nervoase ireparabile. Cu toate acestea, atunci 
când sunt gestionate corect, înţelegerea și încrederea cresc, iar legăturile dintre oameni sunt 
consolidate. Pentru a aborda în mod corect un conflict, este esenţial să ne recunoaștem 
propriile sentimente și emoţii pentru a ne putea înţelege nevoile. Dacă o persoană nu-și 
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recunoaște sentimentele și nu înţelege ceea ce se întâmplă, este foarte dificil să comunici cu 
ea și să rezolvi conflictul. Abilitatea de a rezolva cu succes un conflict depinde de modul în 
care controlăm stresul și emoţiile, de modul în care avem grijă de ceilalţi și de modul în care 
suntem conștienţi și respectăm diferenţele dintre noi.  

• Controlul stresului: dacă ești capabil să ţii cu ușurinţă stresul sub control, fără a înceta 
să fii atent și calm, vei putea interpreta cu acurateţe comunicarea verbală și non-
verbală a interlocutorului tău. 

• Controlul emoţiilor și al comportamentului: dacă sunteţi capabil să vă menţineţi 
controlul emoţiilor, acest lucru înseamnă că vă puteţi comunica nevoile fără a 
ameninţa sau a înspăimânta (fizic sau verbal) ceilalţi oameni. 

• Acordarea atenţiei: modul în care poţi descoperi sentimentele oamenilor  
• Fii conștient de diferenţe și respectă-le: dacă eviţi cuvintele și acţiunile 

nerespectuoase, vei putea rezolva problema mai repede. 
 
Mai mult, pentru a gestiona mai bine conflictele care apar în viaţa noastră de zi cu zi, trebuie 
să avem în vedere alte două probleme importante. Să vedem în detaliu ce este... 

• Empatia. Auzim adesea acest termen, dar suntem siguri că îi cunoaștem semnificaţia? 
În greacă, „Empatheia” înseamnă „a simţi în tine”, dar și „a percepe experienţa 
subiectivă a celuilalt”. În gestionarea conflictelor, ambele aspecte sunt foarte 
importante, deoarece atenţia pe care ne-o acordăm ne calmează și ne permite să 
reacţionăm mai bine și mai ușor în interacţiunile cu ceilalţi oameni; dar, în același 
timp, dacă vrem să învăţăm cum să gestionăm conflictele cu care ne confruntăm, nu 
trebuie să uităm de celelalte puncte de vedere, deci este important să ne punem în 
situaţia de a asculta, de a accepta diferite puncte de vedere, emoţii și nevoi.  

• Asertivitatea. Dar ce înseamnă cu adevărat „asertiv”? Pe scurt, înseamnă să te afirmi 
fără să fi deasupra celorlalţi. Dacă ne imaginăm o linie în care o extremă este dată de 
pasivitate și cealaltă de agresivitate, asertivitatea este plasată exact la mijloc. Aceasta 
presupune să ști să-ţi exprimi nevoile și emoţiile fără judecată, vină sau agresivitate. 
Deoarece dacă vrem cu adevărat să ne înţelegem pe noi înșine, este esenţial să 
învăţăm să ne susţinem mai întâi punctul de vedere printre ceilalţi, și nu să fim 
acuzatori. Asertivitatea include și capacitatea de a spune „Nu” și de a stabili limite, cu 
respect faţă de ceilalţi oameni.  

 
De ce avem nevoie pentru a gestiona conflicte? 
Abilităţile de gestionare a conflictelor au scopul final de a face pe toată lumea să se simtă 
ascultată și respectată, în timp ce se negociază o soluţie benefică pentru toată lumea. Acest 
lucru nu presupune în mod necesar că toată lumea va fi la fel de mulţumită sau că nu vor 
exista diferenţe de opinie. Conflictele pot să fie bune și necesare, iar scopul gestionării 
conflictelor este de a ne asigura că neînţelegerile și dezacordurile rămân productive și 
profesionale. 
 
Abilităţile pe care ar trebui să le aibă toată lumea pentru a facilita rezolvarea conflictelor 
sunt: 

• Abilităţile relaţionale: esenţiale pentru reglementarea relaţiilor dintre oameni sau 
grupuri de oameni. A putea asculta și înţelege cererile și neplăcerile este cel mai bun 
început pentru a rezolva un conflict; 

• Abilităţile de comunicare: pentru a evita un conflict este adesea suficient să avem o 
comunicare verbală și scrisă clară; 
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• Rezolvarea de probleme: printre cele mai frecvente cauze ale unui conflict se află cu 
siguranţă tensiunea cauzată de neputinţa de a găsi soluţii imediate la o problemă. 
Atitudinea de rezolvare a problemelor este cu siguranţă o resursă valoroasă. 

 
Pe de altă parte, o bună gestionare a conflictelor implică aspecte precum: 

• Ascultarea: un bun manager trebuie să știe cum să asculte toate părţile implicate într-
un conflict, oferind tuturor posibilitatea de a-și spune versiunea; 

• Întâlnirea echipei: conflictul distructiv trebuie evitat cu orice preţ. Dacă există tensiuni 
în cadrul unei echipe de lucru, este bine să se discute împreună, să se caute posibile 
soluţii benefice pentru toate părţile; 

• Imparţialitatea: un bun manager încearcă să medieze conflictele dintre părţile opuse, 
luându-și timp suficient pentru a reflecta, înainte de a lua orice decizie. Nu trebuie 
cedat niciodată în faţa prejudecăţilor, și este important să ne bazăm pe interese 
obiective, separând oamenii de problemă. 

 
PRICEPEREA ORGANIZAŢIONALĂ - CE ÎNSEAMNĂ SĂ LUCREZI MAI BINE CU ALŢII?  
 
Înseamnă a fi capabil să depășești diferite tipuri de probleme și să produci rezultate mai bune 
tocmai prin colaborare, în ciuda dificultăţilor și a diversităţii situaţiilor pe care le putem 
întâlni. 
La mijloc se află abilităţile noastre relaţionale, care sunt abilităţi importante, dar și insidioase, 
deoarece ne testează relaţia cu emoţiile. 
 
Problemele rezultate din relaţii produc emoţii puternice: furie, frustrare, anxietate, numind 
doar primele trei. Este important, așadar, să învăţăm să putem trăi cu aceste emoţii fără ca 
acestea să ne afecteze în mod excesiv și, mai presus de toate, fără să ne altereze viziunea 
asupra realităţii și abilitatea de a acţiona în mod constructiv. 
Este o întrebare complexă! De fapt, munca cu emoţiile noastre ne va însoţi pe tot parcursul 
vieţii, dar primul pas este tocmai să recunoaștem emoţiile pe care le simţim, să le acceptăm și 
să nu le judecăm și, mai mult, să le oferim un spaţiu în viaţa noastră fără să ne ascundem.  
 
Ce abilităţi trebuie dezvoltate pentru a lucra mai bine cu ceilalţi? 

• REZILIENŢA 
În domeniul psihologic, rezilienţa poate fi definită ca fiind capacitatea individului de a 
se adapta pozitiv la o condiţie negativă și traumatică. Potrivit multor experţi, rezilienţa 
este o capacitate ce ţine de natura umană care nu este întotdeauna activată și, chiar și 
atunci când este activată, nu duce întotdeauna la rezultate pozitive. De fapt, rezilienţa 
unui individ este influenţată de factori individuali, sociali și relaţionali. Această 
diversitate poate explica, de exemplu, de ce, în condiţii traumatice și extrem de 
stresante, unii indivizi reușesc să treacă peste acestea fără a raporta efecte negative 
pe termen lung, în timp ce alţi indivizi „se scufundă”, ajungând în unele cazuri la 
dezvoltarea unor psihopatologii reale. 

• ORGANIZAREA TIMPULUI ȘI A MUNCII  
O organizare satisfăcătoare a timpului presupune depășirea constrângerilor și a 
condiţionărilor; în primul rând, însă, este necesar să le recunoaștem ca atare. 
Dezvoltarea „autonomiei și autodisciplinei” pentru crearea unui program de lucru pe 
care îl putem respecta, în ciuda întreruperilor frecvente și a evenimentelor 
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neașteptate, poate fi complexă, mai ales într-o perioadă în care oamenii sunt mereu 
conectaţi și online.  
Prin urmare, este necesar să dobândim abilităţile menţionate anterior.  
Mai specific, organizarea propriilor activităţi poate fi împărţită în mai multe acţiuni: 

• Stabilirea priorităţilor 
• Planificarea agendei, planificarea activităţilor 
• Aflarea despre cum putem gestiona întreruperile 
• Aflarea despre cum putem gestiona riscurile 
• Aflarea despre arta delegării și a colaborării 
• Învăţarea de a spune NU (cel mai valoros mod de a economisi timp! ) 

 
Pentru a face acest lucru, trebuie să înţelegem mai întâi conceptul de prioritate- timpul este o 
resursă limitată, în timp ce lucrurile pe care le avem de făcut par nelimitate. Este necesar să 
alegem lucrurile pe care să le facem în primul rând, cele pe care ţinem să le facem personal și 
apoi pe cele pe care le putem delega. Trebuie să acordăm prioritate activităţilor importante 
ţinând cont de termenele limită: dar cum putem determina importanţa unei activităţi? 
Activităţile își dobândesc importanţa în funcţie de obiectivele lor (nu există o unitate de 
măsură) sau în funcţie de consecinţele/ rezultatele acestora. Prin urmare, importanţa lor 
poate varia în timp, datorită modului în care obiectivele noastre se schimbă: avem multe 
lucruri de făcut, avem obiective și ar trebui să organizăm lucrurile pe care le avem de făcut în 
raport cu obiectivele. Sună ușor, dar avem tendinţa de a face prea multe lucruri folosind 
timpul nostru cu sentimentul că suntem eficienţi; în realitate, facem multe activităţi care sunt 
departe de obiectivele stabilite, putem fi eficienţi, dar nu foarte eficace. Aici apare stresul! 
Dacă vă simţiţi sub presiune fără o direcţie clară, o metodă care ne ajută să simplificăm 
lucrurile este aceea de a ne concentra pe ceea ce contează cu adevărat pentru a ne satisface 
nevoile și valorile. Oamenii bine organizaţi, cu o bună gestionare a priorităţilor lor, reușesc să 
fie atât eficienţi, cât și eficace. Alte măsuri utile sunt reducerea la minimum a întreruperilor, 
gestionarea evenimentelor neașteptate: paradoxal, singura rezolvare reală pentru a face faţă 
evenimentelor neașteptate este planificarea lor, rezervând timp pentru a le rezolva fără să ne 
înecăm în ele. Poate fi vorba de o jumătate de oră în fiecare dimineaţă și în fiecare după-
amiază, de exemplu! În cele din urmă, pentru a nu ajunge la probleme, și în consecinţă, la 
stres, trebuie să ne obișnuim să delegăm sarcini și să cerem ajutor, atât în viaţa profesională, 
cât și în cea privată, recunoscându-ne limitările și acceptându-le. Amintiţi-vă că avem 
întotdeauna o alegere: aceea de a spune NU unei cereri pe care nu o putem satisface. 
Important este să știm să facem acest lucru, spunând „nu” la ceva, niciodată la cineva! 
 
Resurse 

• Massimo Pilati, Henry L. Tosi, Management 4 vol., Ed. Università Bocconi, Il sole 24 ore 
e La Repubblica (pag.115-166). 

• Lavorare cu inteligenta emotiva. Come inventare un nuovo raport cu il lavoro (Italiano) 
di Daniel Goleman (Author), I. Blum (Translator). 
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Planurile de workshop 
Sprijiniţi-vă cursanţii să își dezvolte deprinderile și aptitudinile sociale 
 
1. Tehnici de facilitate a atmosferei de grup 
 
Exemplele de utilizare a acestor exerciţii vor fi reluate în paragrafele următoare ca 
introducere la diferitele subiecte ale workshop-urilor propuse. 
 
Socializarea 
 
Obiective de învăţare: 
În această secţiune, vor fi prezentate câteva exerciţii de socializare ce pot fi utilizate la 
începutul sesiunilor de training sau a întâlnirilor de grup pentru a facilita o atmosferă de 
colaborare între participanţi. Exerciţiile de socializare sunt deosebit de importante pentru 
definirea rezultatului muncii în grup și pot fi utilizate atât pentru a facilita cunoașterea dintre 
oameni, cât și pentru a încuraja participarea la activităţile propuse de după activităţile de tip 
„icebreaker”.  
 
Dimensiunea recomandată a grupului: 4 până la 12 cursanţi 
Timp estimat: 15 până la 20 de minute pentru fiecare exerciţiu 
Materiale: vezi fiecare exerciţiu 
Pașii workshop-urilor: 
 

Activitate Timp* Materiale 

Hârtia igienică 
Facilitatorul prezintă o rolă de hârtie igienică grupului, lăsând spaţiu 
pentru ca toată lumea să poată comenta și râde. Apoi, invită fiecare 
participant să aleagă câte foi de hârtie igienică dorește și se plimbă prin 
încăpere, astfel încât fiecare participant să își poată lua numărul de foi 
dorite. Când un membru al grupului își ia numărul de foi, le numără cu 
voce tare și apoi dă rola mai departe. La sfârșitul rundei, după ce fiecare 
participant are numărul de bucăţi de hârtie igienică dorite, facilitatorul 
dezvăluie pentru ce sunt: fiecare trebuie să spună câte un lucru despre el 
pentru fiecare bucată de hârtie pe care a luat-o. 
Pentru a accelera timpul, puteţi lăsa un pic de timp participanţilor ca să 
scrie cuvintele cheie care îi reprezintă, înainte de a le împărtăși grupului. 
Dacă grupul se cunoaște deja, poate fi stabilită o regulă prin care lucrurile 
spuse trebuie să fie lucruri pe care niciunul dintre cei prezenţi nu le știa 
deja. 

15 min. 1 rolă de 
hârtie 
igienică 

Cărţi de vizită 
Pentru acest exerciţiu este nevoie de niște foi mici de hârtie sau cartonașe 
similare cu o carte de vizită. Pe o parte a hârtiei / cartonașului va fi o 
întrebare care vă poate ajuta să cunoașteţi o persoană dintr-un anumit 
punct de vedere/ pe un anumit subiect. Este necesară o bucată de hârtie / 
un cartonaș pentru fiecare membru al grupului cu care jucaţi / lucraţi. 
Pentru a explora subiecte de discuţie în jurul muncii și al profesiilor, de 
exemplu, se pot folosi următoarele întrebări: 

20 min. Note de 
hârtie sau 
carton 
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• Ce îţi doreai să devii când erai copil? 
• Care este persoana care te-a inspirat în cea mai mare măsură? 
• Care este învăţătura cea mai de preţ din partea familiei tale în 

ceea ce privește munca? 
• Care este experienţa care te-a ajutat să realizezi ce vrei să faci cu 

adevărat? 
• Cum ar arăta o zi perfectă pentru tine? 

Este bine ca setul de întrebări care determină participanţii să spună ceva 
despre ei să fie orientat către o dimensiune pozitivă și dezirabilă. La 
începutul exerciţiului, facilitatorul trece printre participanţi, le cere să ia 
câte o hârtie / cartonaș, să citească întrebarea și să se gândească pe scurt 
la un răspuns. 
Participanţii sunt apoi invitaţi să se ridice și să se alăture unui alt membru 
al grupului pentru a se prezenta, formând perechi de oameni. În 
prezentare, toată lumea trebuie să răspundă la întrebarea de pe cartonașul 
său. La sfârșitul prezentării ambilor membri ai perechii, cei doi vor face 
schimb de hârtie/ cartonaș pentru a permite participanţilor să meargă și să 
întâlnească o altă persoană cu o nouă întrebare.  
Pentru a facilita schimburile și a regla timpul, facilitatorul poate da startul 
fiecărei sesiuni de prezentare și poate marca momentul formării de noi 
perechi. 
Nu este necesar ca toată lumea să ajungă să cunoască fiecare membru al 
grupului, dar, în acest caz, este recomandabil să faceţi cel puţin o rundă a 
numelor participanţilor la final astfel încât toată lumea să aibă ocazia să 
se prezinte întregului grup.   

De ce este acesta numele tău? 
Într-o rundă clasică de prezentare în grup, puteţi cere participanţilor să 
spună pe rând ce știu despre originea numelui lor și de ce a fost ales 
pentru ei.  

15 min. 
 

Fragmente de povești 
Pentru acest exerciţiu, aveţi nevoie de zaruri de story-telling, cum ar fi 
Rorys Story Cubes, care au diferite imagini pe fiecare faţă a zarului. 
Trainerii vor începe runda cerând fiecărui participant să ia unul sau mai 
multe zaruri, în funcţie de numărul de persoane și de timpul disponibil și 
să arunce zarurile luate.  
Participantul va trebui să folosească fiecare imagine de zar pentru a se 
descrie și a spune ceva despre el însuși. 
Imaginile pot fi folosite atât în sens real, cât și în sens metaforic: de 
exemplu, dacă imaginea de pe zar înfăţișează o broască ţestoasă, 
participantul poate povesti ceva despre propriul animal de companie sau 
poate spune ceva despre propria lentoare.  
Este deosebit de important ca toată lumea să aleagă semnificaţia pe care 
să o atribuie imaginilor de pe zaruri. 
După prima prezentare, zarurile sunt reasamblate și următorul participant 
este invitat le ia, să le arunce și să se prezinte, până la ultimul membru. 

15 min. Story cubes 

Un obiect: O poveste 
O variantă a exerciţiului anterior, dacă nu există cuburi de story-telling 
disponibile, este să folosiţi un obiect personal al participanţilor pentru a 
îmbogăţi prezentarea. Li se poate cere tuturor participanţilor să folosească 

15 min. 
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un obiect pe care îl au cu ei sau li se poate spune din timp să aducă un 
obiect cu ei la întâlnire.  

Recunoașteţi-vă reciproc cu ochii închiși 
Exerciţiul implică și o dimensiune corporală care este adesea trecută cu 
vederea în favoarea celei verbale - narative. Participanţii sunt invitaţi să 
formeze două cercuri concentrice cu același număr de persoane. 
Persoanele din cele două cercuri trebuie să fie poziţionate astfel încât să 
se formeze perechi de oameni, un om în faţa celuilalt. Participanţii sunt 
rugaţi apoi să închidă ochii și să se miște încet: cercul interior la dreapta și 
cercul exterior spre stânga pentru a crea noi perechi / cupluri, dar fără ca 
ei să poată vedea noile combinaţii. Odată ce au ajuns în poziţia nouă, 
facilitatorul ajută participanţii să se relaxeze. Fiecare instrucţiune trebuie 
spusă foarte încet pentru a facilita atmosfera liniștită și a depăși 
stânjeneala iniţială. Poate fi util să folosiţi imaginea apei care curge 
pentru a reda sentimentul general de relaxare. Odată ce acest sentiment 
de liniște a fost indus, participanţii sunt invitaţi să-și întindă mâinile spre 
persoana din faţa lor, și să exploreze caracteristicile acestei persoane: 
mâini mari, mici, prezenţa inelelor, pielea aspră, pielea netedă etc. Apoi, 
participantul cercului interior este invitat să-și facă partenerul să perceapă 
un sentiment pozitiv prin contactul mâinilor sale.1 După câteva momente, 
părţile sunt inversate și partenerul cercului exterior face același exerciţiu. 
În cele din urmă, perechii i se cere să găsească, cu ochii închiși și fără să 
vorbească, un semn / gest de recunoaștere cu care se pot găsi unul pe 
celălalt. Înainte ca participanţii să-și deschidă ochii, cele două cercuri sunt 
mișcate pentru a păstra secretul perechilor și, în cele din urmă, cu ochii 
deschiși, participanţii trebuie să-și caute partenerii prin gesturile / 
semnele convenite și apoi să facă schimb de feedback cu privire la 
experienţa pe care au avut-o.  

20 min. 
 

* Timpul pentru acest exerciţiu depinde în mod normal de câte persoane compun grupul și este 
raportat la un grup tipic de 8-10 persoane. 
 
Motivaţia pentru munca în echipă 
 
Obiective de învăţare: 
În această secţiune, sunt propuse două exerciţii. Obiectivul este creșterea motivaţiei pentru 
consolidarea echipei. Exerciţiile pot fi folosite și ca introducere la activităţi și întâlniri de grup 
cu persoane care se cunosc deja și pentru care nu este necesară o activitate de cunoaștere 
pentru a facilita dinamica grupului. Activităţile scot la iveală necesitatea de a colabora pentru 
realizarea unui obiectiv comun și se bazează pe principiul jocurilor cooperative, care 
subliniază importanţa acţiunii de grup necompetitive bazate pe acţiunea fiecărui membru 
individual în beneficiul altora, în căutarea unui scop comun. 
 
Mărimea recomandată a grupului: 4-10 cursanţi 
Timp estimat: 15 min. pentru fiecare exerciţiu  
Materiale: vezi fiecare exerciţiu 

 
1 Această sesiune nu reprezintă un modul complet de activităţi, ci propune mai multe exerciţii de socializare diferite pentru a 
fi utilizate în diverse situaţii. Prin urmare, formatorii pot elimina complet acest tip de exerciţiu (din cauza regulilor din timpul 
pandemiei Covid-19) sau îl pot folosi, subliniind faptul că implică contact fizic, evaluând pe loc dacă este sau nu adecvat 
situaţiei. 
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Pașii workshop-urilor: 
 

Activitate Timp * Materiale 

Completaţi povestea 
Folosind cuburile de storytelling, sau alternativ, o serie de imagini 
disponibile în rândul participanţilor, trainerul cere fiecărui membru să 
înceapă să spună o poveste pornind de la o imagine (luând sau aruncând 
zarurile). În povestire va apărea, în formă reală sau figurativă, elementul 
prezent pe cub sau surprins în imagine. La un moment dat, primul narator 
se oprește brusc și al doilea va continua naraţiunea. Scopul grupului este de 
a crea o poveste semnificativă la care fiecare să contribuie cu propriul 
element păstrând firul principal al poveștii și menţinând schema narativă 
clasică: introducere, prezentare a personajelor, acţiune, concluzie. Exerciţiul 
necesită o abilitate crescută de a asculta și de a armoniza propriile sarcini 
cu sarcina generală a grupului. La sfârșitul exerciţiului, se poate discuta cu 
participanţii cu privire la elementele care fac activitatea mai ușoară sau 
dificilă și la ce poate fi util pentru a face exerciţul în cel mai bun mod 
posibil. 

15 min. Story 
cubes 

Cearșaful și balonul 
Facilitatorul le cere participanţilor să stea într-un cerc și le dă un cearșaf 
(poate fi și un cearșaf de pat) pe care toată lumea trebuie să îl ţină strâns cu 
o mână. Cea de-a doua mână trebuie ţinută deoparte și nu poate fi folosită 
în timpul jocului. Apoi, trainerul scoate un balon umflat și stabilește 
obiectivul grupului: ţinând cearșaful cu doar o mână, grupul trebuie să 
arunce balonul astfel încât acesta să atingă tavanul camerei. Dacă plafonul 
este jos, se poate cere participanţilor să efectueze două sau mai multe 
driblinguri (în funcţie de abilităţile grupului). Pentru a avea succes la acest 
exerciţiu, este necesară o bună comunicare și coordonare între membrii 
grupului.  

15 min. un cearșaf 
un balon 

* Timpul pentru acest exerciţiu depinde în mod normal de câte persoane compun grupul și este 
raportat la un grup de 8-10 persoane. 

 
2. Instrumente de lucru în echipă 
 
Comunicare interpersonală 
 
Obiective de învăţare: 
O sesiune de lucru de 4 ore cu scopul de a îmbunătăţi comunicarea în cadrul unui grup, 
crescând interacţiunile pozitive și acordând atenţie modurilor în care se adresează membrii 
grupului. 
 
Dimensiunea recomandată a grupului: aproximativ 5-12 cursanţi 
Timp estimat: 240 min. (4 ore)  
Materiale: Text / Articol; Foi de hârtie și pixuri pentru fiecare participant; Foaie cu o 
compoziţie geometrică; Ar putea fi necesară proiectarea axiomelor sau fixarea pe un poster a 
ideilor care apar în grup. 
Pașii workshopului: 
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Pași Timp * 

Pasul 1 
Bun venit și un exerciţiu de socializare: 2 false și 1 adevărată 
Pentru a începe întâlnirea, poate fi propus un exerciţiu frumos de încălzire, care ar 
putea fi util atât ca socializare, cât și ca introducere la subiectele sesiunilor. Fiecare 
participant este invitat să se gândească la 3 mici anecdote pe care să le povestească 
despre sine, dintre care doar una este adevărată și celelalte două sunt false. Puteţi 
acorda 5 minute participanţilor pentru a se gândi la aceste anecdote. Participanţii 
trebuie încurajaţi să aleagă anecdotele astfel încât fie să fie toate foarte probabile, fie 
la fel de bizare, deoarece scopul final este să inducă în eroare ceilalţi participanţi. După 
timpul de reflecţie, primul voluntar va începe să-și expună cele 3 anecdote și la final, 
fiecare membru al grupului va trebui să voteze care dintre cele 3 povești este cea 
adevărată. Naratorului i se va cere apoi să confirme care a fost adevărata poveste. Acest 
lucru va continua cu fiecare participant până când toţi își vor expune poveștile și până 
când se poate decreta un câștigător. Căștigătorul va fi cel care a ghicit cel mai mare 
număr de povești adevărate și / sau cel care și-a protejat mai bine povestea adevărată 
prin crearea de voturi contradictorii. La sfârșitul exerciţiului, trainerul va iniţia o discuţie 
cu participanţii, cerându-le să identifice care elemente din comunicare i-au ajutat să 
identifice poveștile adevărate și care elemente i-au indus în eroare. 

30 min. 

Pasul 2 
Comunicarea interpersonală  
După reflecţiile asupra exerciţiului, este potrivit să se introducă concepte de bază 
privind comunicarea, pornind de exemplu de la cele 5 axiome ale comunicării 
identificate de Watzlawick2, care prezintă caracteristicile cheie ale fiecărei interacţiuni 
din comunicare. În primul rând, în prezentarea axiomelor este important să conectăm 
teoria cu exemple practice de situaţii ce apar în viaţa de zi cu zi. Trainerul poate începe 
prin a da niște exemple, iar apoi îi poate invita pe participanţi să își prezinte propriile 
exemple. În al doilea rând, este foarte important să explicăm ce ne poate oferi fiecare 
axiomă pentru a îmbunătăţi propria comunicare. De exemplu, cea de-a doua axiomă 
spune că „fiecare comunicare are o parte de conţinut și o parte ce ţine de relaţie”. 
Axioma ne spune că modul în care transmitem un mesaj, tonul vocii și postura poate 
afecta modul în care construim relaţii cu ceilalţi. Dacă vreau să spun ceva grupului meu 
de prieteni și stau în picioare în faţa lor, într-un context informal, probabil că voi părea 
mai autoritar! 

40 min. 

Pasul 3 
Schimburi de comunicare: Tăierea plantelor căţărătoare 
Un exerciţiu folosit pentru a verifica ce se întâmplă atunci când se fac schimburi de 
informaţii, în special în cadrul unui grup, este faimosul „telefon fără fir”. În această 
versiune, este necesar să aveţi un text, chiar și un articol, de o pagină și jumătate, care 
să trateze un subiect tehnic. Textul trebuie să fie ușor de înţeles în principiu, dar trebuie 
și să aibă elemente pe care doar experţii tehnici le pot înţelege bine. De exemplu... un 
articol despre tăierea plantelor căţărătoare preluat dintr-o revistă de grădinărit! 
Trainerul alege doi participanţi și îi invită pe toţi ceilalţi să părăsească sala fără a da 
explicaţii. Trainerul încredinţează apoi fiecăruia dintre voluntari o sarcină: un voluntar 
va avea la dispoziţie 5 minute pentru a citi articolul și a memora cât mai mult din el, 
însă fără a putea lua notiţe; celălalt va avea sarcina de a observa dinamica exerciţiului. 

40 min. 

 
2 Watzlawick, P., Beavin, J.H., Jackson, D.D. (1967) Pragmatics of human communication: a study of interactional patterns, 
pathologies, and paradoxes. New York: Norton. 
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Trainerul va cere apoi doar unuia dintre restul participanţilor să intre în sală. La intrarea 
în încăpere, va invita voluntarul care a studiat articolul să comunice mesajul, o singură 
dată, noului participant venit, care va trebui să-l memoreze și apoi să-l transfere mai 
departe participantului care va fi chemat în cameră după. Acest lucru se va face până la 
ultimul participant. La sfârșitul exerciţiului, ar fi bine să aveţi o sesiune de feedback 
despre această experienţă cu grupul, asistată de participantul observator, care își va 
raporta impresiile cu privire la interacţiunile și schimburile de informaţii dintre 
participanţi. Apoi, se poate reflecta la ceea ce poate face mai eficientă transmiterea 
informaţiilor în cadrul grupului pentru a asigura un conţinut al mesajului cât mai clar, 
fără distorsiuni, adăugiri sau omisiuni importante. 

Pauză 15 min. 

Pasul 4 
Feedback-ul 
În cadrul comunicării, fiecare dintre actorii schimbului de informaţii are propriul rol și, 
prin urmare, propriile sarcini. Prima parte a exerciţiului arată importanţa strategiilor de 
transmitere a informaţiilor analizate faţă de un participant „pasiv” (care obţine 
informaţiile). Acum este necesar să se investigheze rolul decisiv al unui participant activ 
(care va oferi informaţiile). Conceptul de „feedback” evidenţiază modul în care setul de 
strategii pe care fiecare dintre participanţi îl pune în aplicare determină eficacitatea 
mesajului.  

30 min. 

Pasul 5 
Dreptunghiuri 
Acest exerciţiu se bazează pe feedback ca instrument de îmbunătăţire a comunicării. Un 
participant este ales ca voluntar și plasat într-un loc din cameră, astfel încât ceilalţi 
membri ai grupului să nu-l vadă. Voluntarului i se dă o foaie cu o compoziţie de forme 
geometrice aflate în diferite poziţii. Sarcina voluntarului este de a descrie desenul de pe 
foaie celorlalţi participanţi, în timp ce aceștia încearcă să deseneze conform 
instrucţiunilor sale. Scopul este de a crea aceeași compoziţie pe care o vede voluntarul. 
Într-o primă rundă, membrii grupului nu pot interacţiona cu voluntarul și nici nu îl văd. 
În cea de-a doua rundă, voluntarul va putea folosi gesturi / semne pentru a transmite 
instrucţiunile de desen iar el va fi vizibil pentru întregul grup.  
În cea de-a treia rundă, participanţii pot pune întrebări pentru a înţelege mai bine 
anumiţi pași sau pentru a obţine informaţii suplimentare. Pe lângă efectul de învăţare 
asupra desenului, va fi evident că ultima rundă va fi mult mai bună decât celelalte, de 
unde va rezulta faptul că participanţii au un rol decisiv în a-l ajuta pe voluntar să se 
exprime și să favorizeze un transfer eficient de conţinut. 

40 min. 

Pasul 6 
Rezumatul conţinuturilor și al întrebărilor 
Este necesar să oferiţi un rezumat a ceea ce s-a întâmplat în timpul întâlnirii și să le 
permiteţi participanţilor să pună întrebări sau să vină cu propriile exemple personale 
pentru a discuta cu grupul. În acest fel, chiar și cei care nu au participat interacţionând 
direct cu trainerul în timpul activităţilor, pot fi acum încurajaţi să-și exprime propriile 
sugestii și impresii. Aceasta ar putea fi, de asemenea, o oportunitate utilă de a reveni la 
anumiţi pași concreţi, cu scopul de a îmbunătăţi abilităţile de comunicare în 
interacţiunile proprii și în cadrul grupului, prin implicarea participanţilor în identificarea 
propriilor oportunităţi de dezvoltare, chiar și a celor mici, în care să investească. 

30 min. 

Pasul 7 
Evaluare și rămas bun / salutări 

15 min. 
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În sfârșit, este important să aibă loc un scurt moment de evaluare a întâlnirilor. Pot fi 
folosite una sau două întrebări deschise: 

• Astăzi mi-a plăcut cel mai mult... 
• În timpul workshopului, m-am gândit să.... 

Aceste întrebări simple ajută la evidenţierea elementelor pe care participanţii le-au 
considerat ca fiind cele mai semnificative. 

 
Ascultarea și înţelegerea 
 
Obiective de învăţare: 
Se propune o sesiune de lucru de 4 ore pentru a îmbunătăţi abilităţile de ascultare, cu scopul 
de a crește capacitatea de a-i înţelege pe ceilalţi, de a dezvolta empatie și de a învăţa noi 
modalităţi de comunicare eficientă prin ascultare. 
 
Dimensiunea recomandată a grupului: aproximativ 5-12 cursanţi 
Timp estimat: 240 min. (4 ore)  
Materiale: Tablă sau panou publicitar; Video; Foi și pixuri pentru fiecare participant;  
Pașii workshopului: 
 

Pași Timp * 

Pasul 1 
Bun venit și puţină socializare: 3 minute de lucruri frumoase 
Pentru a începe activitatea cu un exerciţiu de socializare care introduce subiectul, este 
propusă o activitate de dialog. Participanţii sunt împărţiţi în perechi și sunt identificate 
două roluri pentru ei: unul va vorbi și unul va asculta. Vorbitorul va vorbi timp de 3 
minute doar despre lucruri frumoase, pozitive, frazele negative fiind interzise; 
ascultătorul nu intervine, acordând atenţie maximă cuvintelor vorbitorului. După primele 
3 minute, cronometrate de facilitator, rolurile din pereche sunt inversate pentru 
următoarele 3 minute. La sfârșitul exerciţiului, ar fi interesant să discutaţi despre cât de 
ușor sau dificil este să vorbiţi numai despre lucruri pozitive timp de 3 minute, dar să 
analizaţi și cât de dificil este să ascultaţi fără să interacţionaţi. Acest exerciţiu reprezintă 
o formă de “forţare” în ascultare, dar ne reamintește și de cât de important este să nu fii 
intruziv în discursul celuilalt și să fii un bun ascultător. Adesea, oamenii sunt atât de 
concentraţi asupra modului în care să intervină în discuţie, încât pierd părţi importante 
din comunicare. De fapt, unul dintre aspectele cruciale ale ascultării începe cu tăcerea. 

30 min. 

Pasul 2 
Niveluri de ascultare 
În raport cu primul exerciţiu desfășurat, este potrivit să se analizeze diferitele niveluri de 
ascultare, care definesc diferite stări de implicare dintr-un schimb comunicativ: 

• Ascultarea discontinuă, reconstituirea sensului discuţiilor din reprezentări 
mentale anterioare; 

• Ascultarea logică, acordarea de atenţie semnificaţiei logice a vorbirii; 
• Ascultarea activ-empatică, acordarea de atenţie aspectelor emoţionale ale 

vorbirii. 
Pentru fiecare nivel de ascultare, este recomandat să daţi exemple concrete de situaţii, 
încurajând participanţii să se regăsească printre definiţiile propuse. 
  

30 min. 
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Pasul 3 
Interviuri 
Pentru a exersa abilitatea participanţilor de a asculta într-un mod activ și empatic poate 
fi propus un exerciţiu în perechi în care unul dintre participanţi va interoga un alt 
participant pe o temă aleasă dintr-o listă dată, cum ar fi: hobby-uri, sporturi, sărbători, 
relaţii,..., După ce a ales un subiect, fiecare participant are la dispoziţie 5 minute pentru a 
pregăti 3 întrebări cu un răspuns deschis așteptat. Participanţii sunt apoi împărţiţi în 
perechi, iar intervievatorul pune întrebările, luând, de asemenea, notiţe despre aspectele 
emoţionale ale comunicării care pot fi ghicite din accente, pauze, expresii etc.…. Rolurile 
sunt apoi inversate, iar la finalul ambelor interviuri, participanţii vor discuta despre ce a 
perceput fiecare în comunicarea celuilalt. Apoi este o idee bună să se împărtășească 
întregului grup ce a simţit fiecare pe parcursul exerciţiului. 

60 min. 

Pauză 15 min. 

Pasul 4 
Decalogul unui bun ascultător 
Pentru a identifica ce atitudini au favorizat ascultarea eficientă, trainer-ul cere 
participanţilor să regândească individual situaţia în care s-au simţit cel mai auziţi. Ca și 
reflecţie, fiecare participant este invitat să își noteze pe o foaie de hârtie: 

• caracteristicile persoanei sau a persoanelor care ascultau: expresie, tipuri de 
interacţiuni, atitudini non-verbale,... 

• caracteristicile contextului: spaţiu deschis sau închis, aglomerat sau liber, 
necunoscut sau familiar... 

Participanţii trebuie să fie asiguraţi că nu e nevoie să descrie conţinutul comunicării. În 
schimb, caracteristicile oamenilor și contextele care facilitează ascultarea vor fi analizate 
pentru fiecare participant, evidenţiind punctele comune și notând factorii care, dacă sunt 
controlaţi într-un mod strategic, pot influenţa în mod pozitiv ascultarea. 

30 min. 

Pasul 5 
Observare 
La fel ca și ascultarea, capacitatea de a observa permite oamenilor să obţină informaţii 
valoroase și utile pentru înţelegerea interlocutorului, a obiectivelor și emoţiilor sale într-
un mod mai complet și mai profund. Pentru a exersa abilităţile de observare, 
participanţilor li se poate cere să observe un videoclip fără sunet; scopul este de a 
percepe cât mai multe elemente. Videoclipul ar trebui să fie ales cu grijă de către trainer, 
astfel încât să nu fie probabil ca participanţii să îl fi văzut deja (un film ar putea să nu fie 
potrivit), dar suficient de familiar pentru a avea elemente pe care să se poată construi. De 
exemplu, ar putea fi un videoclip scurt cu o dinamică destul de repetitivă în care este 
evidenţiat un moment viu de confruntare. 
La sfârșitul vizionării, participanţii sunt invitaţi să reconstruiască, ca grup, momentele și 
faptele din gesturile și atitudinile care au fost prezente. Videoclipul cu audio va fi apoi 
proiectat pentru a verifica ceea ce s-a înţeles. Astfel, s-ar putea observa faptul că o 
mulţime de informaţii pot fi obţinute cu ușurinţă în urma unei observări adecvate. 

30 min. 

Pasul 6 
Rezumatul conţinutului și al întrebărilor 
Este necesar să oferiţi un rezumat a ceea ce s-a întâmplat în timpul întâlnirii și să le 
permiteţi participanţilor să pună întrebări sau să vină cu propriile exemple personale 
pentru a le discuta în grup. În acest fel, chiar și cei care nu au participat interacţionând 
direct cu trainerul în timpul activităţilor, pot fi acum încurajaţi să-și exprime propriile 
sugestii și impresii. Aceasta ar putea fi, de asemenea, o oportunitate utilă de a reveni la 

30 min. 
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anumiţi pași concreţi, cu scopul de a îmbunătăţi abilităţile de comunicare în 
interacţiunile proprii și în cadrul grupului, prin implicarea participanţilor în identificarea 
propriilor oportunităţi de dezvoltare, chiar și a celor mici, în care să investească.  

Pasul 7 
Evaluare și rămas bun  
În sfârșit, este important să aibă loc un scurt moment de evaluare a întâlnirilor. Pot fi 
folosite una sau două întrebări deschise: 

• Astăzi mi-a plăcut cel mai mult... 
• În timpul workshopului, m-am gândit să.... 

Aceste întrebări simple ajută la evidenţierea elementelor pe care participanţii le-au 
considerat ca fiind cele mai semnificative. 

15 min. 

 
Reguli de construire a echipei 
 
Obiective de învăţare: 
Se propune o sesiune de lucru de 4 ore pentru a analiza o dinamică de grup în care diferiţi 
participanţi au: roluri diferite, timp stabilit pentru a finaliza o sarcină specifică bazată pe 
munca în echipă și resurse limitate care urmează să fie utilizate. Toate aceste elemente 
determină, în situaţii reale, limitele și potenţialul la care grupurile de lucru trebuie să se 
raporteze pentru a-și atinge obiectivele. 
 
Dimensiunea recomandată a grupului: aproximativ 5-12 cursanţi 
Timp estimat: 240 min. (4 ore)  
Materiale: Fișier cu informaţii despre zona verde. Fișierul poate fi foarte simplu (o foaie A4) și 
poate conţine doar constrângeri pentru a pune participanţii în poziţia de a veni cu o idee care 
rezolvă o problemă; Pensule, Acrilice, Solvent, 3 Mese, Bureţi, Bureţi, Șerveţele absorbante, 
Culori pentru degete; Decupaje de ziar, Foi și pixuri pentru fiecare participant. 
Pașii workshopului: 
 

Pași Timp * 

Pasul 1 
Bun venit și puţină socializare:  
În acest caz, pentru a ura bun-venit participanţilor și a socializa, poate fi util să 
propuneţi unul dintre exerciţiile care stimulează motivaţia pentru munca în echipă 
descris în secţiunea anterioară, de exemplu: Cearșaful și balonul. Pentru a accelera 
rezumarea exerciţiului, aceasta poate fi amânată pentru o discuţie generală de la final. 

20 min. 

Pasul 2 
Proiectul 
Grupul este împărţit în două subgrupuri. Două echipe vor trebui să concureze pentru 
prezentarea unui proiect care va fi apoi evaluat de către un juriu și va fi desemnat un 
câștigător. Fiecare grup va trebui să întocmească un proiect privind reamenajarea unei 
zone verzi publice și să îl prezinte consiliului local în vederea posibilităţii de a realiza 
proiectul și de a primi finanţare. Fiecare grup va primi un dosar cu informaţii despre 
zona respectivă (mărimea spaţiului, elementele prezente, caracteristicile populaţiei care 
locuiește în zonă,...) și informaţii despre bugetul disponibil, precum și unele cerinţe ale 
consiliului local cu privire la spaţiu ( constrângeri, nevoi, nevoi ale unor categorii de 
populaţie etc.…..). Odată ce dosarul a fost primit, grupurile au la dispoziţie 40 de minute 

50 min. 



 #44 

pentru a concepe un proiect. Pot fi puse la dispoziţie diferite materiale pentru a construi 
proiectul sau prezentarea: tăieturi din ziare, foi de hârtie, carduri colorate, markere,... 
Trainerul poate să se plimbe printre grupuri, să verifice progresul și să ofere câteva 
sugestii.  

Pasul 3 
Prezentarea proiectului 
La sfârșitul timpului alocat pentru dezvoltarea proiectului, echipele își adună 
materialele pregătite și se întâlnesc pentru a prezenta proiectul juriului; Juriul este 
compus din trainer și / sau alte persoane suplimentare. După prezentările proiectelor, 
juriul se retrage pentru a se decide asupra proiectului câștigător, care va fi ales pentru a 
fi realizat.  

30 min. 

Pauză 15 min. 

Pasul 4 
Vânătoarea de resurse! 
Într-o pauză, trainerul sau un colaborator ascunde materialele de pictură într-o zonă 
unde participanţii le pot găsi, ca într-o mică vânătoare de comori. Cu cât zona este mai 
extinsă, cu atât mai mult timp va dura vânătoarea. În acest caz, scopul exerciţiului este 
de a gândi și a reflecta asupra faptului că sunt necesare strategii, abilităţi și timp pentru 
a obţine resursele necesare. Participanţii vor trebui să își împartă zonele și să caute 
materialele având 10 minute la dispoziţie pentru a-și organiza munca și alte 10 minute 
pentru căutare. 
Odată ce a trecut timpul, se va evalua dacă organizarea a fost bună și dacă toate 
obiectele au fost recuperate. 
În cazul în care unele obiectele nu vor fi recuperate, poate fi acordat niște timp 
suplimentar sau pur și simplu pot fi recuperate de către cei care le-au ascuns. 

20 min. 

Pasul 5 
Pictatul 
Cu materialele colectate, va fi realizat proiectul din primul exerciţiu, dar de către 
întregul grup. După ce au fost aranjate cele trei mese, sarcina grupului este de a se 
gândi și reflecta la modul de realizare a proiectului prin pictură, de a cădea de acord 
asupra elementelor care urmează să fie inserate și de a prelua unele aspecte ale 
proiectului prezentat de cea de-a doua echipă clasificată. Grupul trebuie să aibă la 
dispoziţie 50 de minute pentru a organiza munca și pentru a o desfășura astfel încât 
cele trei mese să fie armonioase, toate elementele descrise în proiect să fie inserate și 
toţi participanţii să fi participat la realizarea sa. La sfârșitul exerciţiului, grupul va 
analiza ce strategii favorizează munca în echipă, ce atitudini au dus la un succes mai 
mare în sarcini, la cum au fost împărţite rolurile și cum au fost interpretate de către 
fiecare participant. 

60 min. 

Pasul 6 
Rezumatul conţinutului și al întrebărilor 
Este necesar să oferiţi un rezumat a ceea ce s-a întâmplat în timpul întâlnirii și să le 
permiteţi participanţilor să pună întrebări sau să vină cu propriile exemple personale 
pentru a discuta cu grupul. În acest fel, chiar și cei care nu au participat interacţionând 
direct cu trainerul în timpul activităţilor, pot fi acum încurajaţi să-și exprime propriile 
sugestii și impresii. Aceasta ar putea fi, de asemenea, o oportunitate utilă de a reveni la 
anumiţi pași concreţi, cu scopul de a îmbunătăţi abilităţile de comunicare în 
interacţiunile proprii și în cadrul grupului, prin implicarea participanţilor în identificarea 
propriilor oportunităţi de dezvoltare, chiar și a celor mici, în care să investească.  

30 min. 
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Pasul 7 
Evaluare și rămas bun  
În sfârșit, este important să aibă loc un scurt moment de evaluare a întâlnirilor. Pot fi 
folosite una sau două întrebări deschise: 

• Astăzi mi-a plăcut cel mai mult... 
• În timpul workshopului, m-am gândit să.... 

Aceste întrebări simple ajută la evidenţierea elementelor pe care participanţii le-au 
considerat ca fiind cele mai semnificative. 

15 min. 

 

3. Planuri de workshop – Gestionarea conflictelor 
 

Asertivitatea 
 
Obiective de învăţare: 
În cariera profesională, precum și în toate domeniile vieţii, pentru a avea succes și a obţine 
lucruri importante trebuie să îndrăznești, să te arunci în calea provocărilor, să 
experimentezi,... și, în același timp, nu este ușor să reușești și să îţi afirmi ideile proprii faţă de 
colegi, superiori și colaboratori. A fi asertiv la locul de muncă este cea mai bună atitudine 
pentru a evita excesele precum impetuozitatea și aroganţa tipice persoanelor agresive sau, 
dimpotrivă, imobilitatea și inerţia celor pasive. Asertivitatea la locul de muncă îmbunătăţește 
relaţiile interumane cu toţi oamenii, de la colegul nou venit până la clienţi. 
 
Dimensiunea recomandată a grupului: aproximativ 5-12 cursanţi 
Timp estimat: 120 min. (2 ore)  
Materiale: sondaj; slide-uri; schema de profiluri; dialoguri 
Pașii workshopului: 
 

Pași Metodologie Timp 
Pasul 1 
Completarea sondajului „Stiluri de comunicare”3 
Stilurile de comunicare reprezintă gama de comportamente care 
caracterizează comunicarea interpersonală la nivel verbal și non-
verbal. Trainerul împarte foaia de răspuns cursanţilor și dictează 
întrebările. La final, îi ajută pe cursanţi să își calculeze punctajul 
pentru a-și afla scorurile finale. 

Autoevaluare 30 min. 

Pasul 2 
Stiluri de comunicare 
„A fi asertiv înseamnă a avea un comportament eficient și adecvat în 
vederea obţinerii rezultatului dorit, a comunica cu autenticitate, fără 
a fi submisiv sau agresiv, respectând interlocutorul”, (Ref. Edoardo 
Giusti și Alberta Testi). Trainerul va prezenta principalele concepte 
legate de asertivitate, specificând modul în care acestea pot fi 
aplicate situaţiilor de muncă relaţionale. 
- Tipuri de stiluri: pasiv, agresiv, asertiv 
- Asertivitate 
- Atitudini în relaţii 

Prezentare 45 min. 

 
3 Rathus, S.A. (1973). A 30-item schedule for assessing assertive behavior. Behavior Therapy, 4(3), pp. 398–406. doi: 
10.1016/s0005-7894(73)80120-0. 
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- Comportamente non-verbale 

Pasul 3 
Reîntoarcerea la chestionar/ sondaj și comentarii 

Discuţie ghidată 15 min. 

Pasul 4 
Recunoașteţi și transformaţi propoziţiile agresive și pasive în 
propoziţii asertive 
Trainerul le citește cele 6 propoziţii cursanţilor și le cere să 
recunoască stilul acestora, iar apoi să modifice individual 
propoziţiile pentru a le face asertive. 
Într-o discuţie cu tot grupul, vor fi discutate cele mai bune soluţii 
pentru fiecare propoziţie. 

Exerciţiu 30 min. 

 
Gestionarea conflictelor și negocierea 
 
Obiective de învăţare: 
Pentru ca un grup de lucru să evolueze, să se maturizeze în timp și să permită o colaborare 
mai mare între membrii săi și o participare mai activă, este necesar să se treacă de la 
interacţiunea simplă la integrarea reală, astfel încât participanţii grupului să își poată 
împărtăși nevoile și cerinţele. Realizarea concretă a colaborării în cadrul grupului este apoi 
facilitată de mecanismul de negociere, care permite compararea și trecerea de la punctul de 
vedere al indivizilor la un punct de vedere comun și împărtășit pentru a atinge cel mai bine 
obiectivele stabilite. 
 
Dimensiunea recomandată a grupului: aproximativ 5-12 cursanţi 
Timp estimat: 240 min. (4 ore)  
Materiale: Film, slide-uri, dialoguri 
Pașii workshopului: 
 

Pași Metodologie Timp 
Pasul 1 
Din filmul "Don Juan De Marco": întâlnirea cu DON OCTAVIO DE 
FLORIOS  
Puteţi să setaţi subtitrările în limba dvs. din opţiunea „settings” 
https://www.youtube.com/watch?v=2vAGrmMFFvU&list=PLyjn0CBykS
R91h5TwuAhgUp6hJt8Xc33c&index=7 
Don Juan De Marco - Master of Love, este un film din 1995 cu Marlon 
Brando în rolul unui psihiatru și Johnny Depp care joacă rolul 
protagonistului. După ce a sedus, cu farmecul său irezistibil, o femeie 
care își așteaptă iubitul la restaurant, John Arnold De Marco, un tânăr 
care se crede Don Juan, decide să se sinucidă. Psihiatrul Jack Mickler 
(jucat de Marlon Brando) îl salvează, dându-se drept nobilul Don 
Octavio. Scena filmului cuprinde dialogul exact prin care Don Octavio 
reușește să-l convingă pe Don Juan să nu se sinucidă, invitându-ne să 
reflectăm asupra metodelor folosite de psihiatru. 

Cineforum 15 min. 

Pasul 2 
Conflictul 
„Conflictul este acea situaţie care apare de fiecare dată când două forţe 
psihice de intensitate mai mult sau mai puţin egală, dar venind din 
direcţii opuse, acţionează simultan asupra unui individ”. Plecând de la 

Prezentare 45 min. 
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această definiţie oferită de Kurt Levin, formatorul prezintă conceptul 
de conflict, descriind în particular: 
- Definiţiile conflictului intrapersonal și interpersonal 
- Tipurile de conflict: de valoare, de interes, emoţional,... 
- Cauzele  
- Modalităţile de a face faţă acestuia 
Pasul 3 
Situaţia de negociere - Portocalele: domnul Jones (1) și domnul Roland 
(2) 
Abilitatea de a negocia în mod eficient este un instrument decisiv în 
exercitarea profesiei.. Dar în ce fel se măsoară succesul unei negocieri 
și nivelul de pricepere al unui negociator? Cazul domnului Jones și 
domnului Roland reprezintă o simulare de negociere în care fiecare 
cursant personifică unul dintre cei doi negociatori (dr. Jones sau 
domnul Roland), în mod evident neștiind de ce are nevoie celălalt: 
disputa se referă la achiziţionarea aceleiași cantităţi de portocale. Unul 
dintre ei are nevoie de coaja de la portocale iar celălalt are nevoie doar 
de suc... în acest fel, comunicând eficient va fi posibil să se ajungă la 
soluţia problemei !  
- Instrucţiuni pentru participanţi- 10 ' 
- Fiecare cursant decide strategia pe care o va folosi- 10' 
- Dezbatere între doi oponenţi cu inserarea / înlocuirea negociatorilor, 
care se va încheia când ambii negociatori înţeleg că sunt necesare 
ambele părţi ale portocalelor- 30 ' 
- Încheiere -10', care se va concentra pe compromis și cunoașterea 
conceptului și în care fiecare negociator trebuie să acorde ceva pentru 
a obţine altceva. 

Tutorial și 
discuţie 
ghidată 

60 min. 

Pauză 
 

15 min. 
Pasul 4 
Din filmul „Viaţa este frumoasă”: scena de la restaurant 
Vă rugăm setaţi subtitrările în limba dvs. din opţiunea „settings”  
https://www.youtube.com/watch?v=iEBpsP96Na4  
Trimitere la „Principiul contrastului perceptiv” (R. Cialdini): Percepţia și 
evaluarea unui produs sau a unui obiect se schimbă în funcţie de ceea 
ce l-a precedat. O demonstraţie pentru a înţelege acest principiu poate 
fi efectuată folosind trei vase de apă: unul rece cu cuburi de gheaţă, 
unul cu apă la temperatura camerei și unul cu apă fierbinte. După ce 
aţi scufundat o mână în apa rece și una în apa fierbinte, înmuiaţi 
mâinile în vasul cu apă caldă în același timp. Deși cele două mâini sunt 
scufundate în același vas, cea care s-a aflat în apa fierbinte va genera o 
senzaţie de rece, în timp ce cealaltă mână, scufundată înainte în apa 
rece va genera acum o senzaţie de fierbinte. Prin urmare, un lucru 
poate părea diferit în funcţie de evenimentul care l-a precedat. 
Principiul contrastului perceptiv poate fi folosit și pentru a influenţa un 
client, deoarece este o armă de convingere invizibilă și pentru că poate 
fi folosită fără ca interlocutorul să simtă că situaţia a fost „manipulată”. 

Cineforum 15 min. 

Pasul 5 
Negocierea 
Crearea unei culturi a negocierii și împărtășirea metodologiilor corecte 
cu întreaga organizaţie pentru a gestiona în mod eficient și cu succes 
relaţiile cu ceilalţi, va rezulta în obţinerea de rezultate semnificative în 

Prezentare 15 min. 
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ceea ce privește o afacere. Formatorul le prezintă cursanţilor nevoia de 
a cunoaște tehnicile de negociere în cadrul unei organizaţii: 
- Definiţia negocierii 
- Pregătirea 
- Negocierea 
- Încheierea 
Pasul 6 
Scufundat de ape 
Participanţii se vor confrunta cu o alegere: vor trebui să recupereze cel 
puţin 4 lucruri personale (dintre cele cuprinse pe o listă de 30 de 
obiecte) din casele lor cât mai curând posibil și înainte ca orașul lor să 
fie complet scufundat de o furtună. Exerciţiul urmărește ca participanţii 
să negocieze în grup, asigurându-se că fiecare îi convinge pe ceilalţi 
participanţi să ia cu ei obiectele pe care le-a ales el/ea.  
Exerciţiul de grup se desfășoară în 3 etape: 
1. Trainerul prezintă situaţia și citește lista obiectelor (10 minute) 
2. Fiecare dintre participanţi se decide asupra celor 4 obiecte pe care 
le-ar lua și decide și prioritatea acestora (10 minute) 
3. Ca și grup, participanţii trebuie să se decidă asupra unei liste de 
obiecte de recuperat și asupra unei ordini de prioritate (30 de minute) 
La final, se verifică cine a luat cu el/ea numărul cel mai mare de 
obiecte alese la început. 

Exerciţiu 60 min. 

Pasul 7 
Negociere 
- Contextul „FRAME” 
- Scala conflictului a conflictului lui F. Gals 
- Caracteristicile bunului negociator 
- Filosofia WIN-WIN 

Prezentare 15 min. 

 

4. Integrarea în organizaţie – expertiza organizaţională 
 
Managementul stresului 
 
Obiective de învăţare: 
Inteligenţa emoţională este capacitatea de a înţelege și de a gestiona emoţiile proprii și ale 
celorlalţi. Luând în considerare nuanţele emoţiei umane, potrivit lui Rex Huppke, o colaborare 
mai bună între angajaţi și un mediu de lucru mai calm pot avea beneficii reale la locul de 
muncă. Intervenţia de training îi va ajuta pe participanţi să dobândească o conștientizare mai 
bună asupra propriei persoane, a gândurilor și emoţiile lor, precum și să le gestioneze pentru 
a învăţa cum să ia decizii optime. 
 
Dimensiunea recomandată a grupului: aproximativ 5-12 cursanţi 
Timp estimat: 240 min. (4 ore)  
Materiale: Exerciţiul și fișă de răspuns, slide-uri, videouri 
Pașii workshopului: 
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Pași Metodologie Timp 

Pasul 1 
3 minute 
Exerciţiul demonstrativ constă dintr-o listă de activităţi practice care 
trebuie citite în 3 minute; majoritatea oamenilor pot să desfășoare o parte 
dintre activităţile enumerate, evident nefiind capabili să le finalizeze pe 
toate în cele 3 minute alocate exerciţiului. Discuţie: 
- Care sunt consecinţele unui eveniment stresant asupra 
comportamentului meu? Lipsa de atenţie / concentrare, accidente / erori 
crescute 
- Cum recunosc un eveniment stresant? Timp - surpriză/ noutate - 
Performanţă / autoeficacitate 

Simulare și 
discuţie 
ghidată 

5 min. 

Pasul 2 
Controlul emoţional 
În viaţa noastră de zi cu zi, apar evenimente care ne afectează și sunt 
dincolo de controlul nostru. Trainerul va explica modul în care putem 
reacţiona la aceste dificultăţi care ne pot afecta calitatea vieţii. O 
modalitate fantastică de a face faţă acestor evenimente neașteptate este 
aplicarea unor tehnici adecvate de control emoţional. Folosindu-le, ne 
vom simţi mai încrezători și capabili în orice moment și în orice 
circumstanţă. 
- Conștiinţă de sine  
- Autocontrol  
- Automotivare 
- Empatie 
- Abilităţi relaţionale 

Prezentare 15 min. 

Pasul 3 
Chestionar / sondaj de conștientizare emoţională 
Trainerul le dă cursanţilor foaia de răspuns și le citește întrebările 

Lectură și 
corectare 

30 min. 

Pasul 4 
Deveniţi conștienţi de propriile emoţii  
(Din ALFABETUL EMOŢIILOR de CLAUDE STEINER) 
Exemplu cu un balon - Trainerul explică cum devenim conștienţi de 
emoţiile noastre, comparând emoţiile cu aerul dintr-un balon: suntem la 
fel de elastici precum un balon și cu fiecare respiraţie (emoţie) ne 
adaptăm la mediul din jur, dar dacă umflăm balonul prea tare, riscăm ca 
balonul să explodeze. Astfel, trebuie să învăţăm să recunoaștem și să 
gestionăm emoţiile pentru a ne permite să golim o parte din aerul pe care 
îl introducem în balon,... dar trebuie să facem acest lucru treptat, altfel 
vom pierde controlul, așa cum un balon umflat poate să alunece din 
strânsoarea degetelor. 

Lectură și 
comentariu 

25 min. 

Pasul 5 
Câte emoţii există?  

1. Faceţi o listă cu toate emoţiile, pozitive și negative, care vă vin în 
minte 

2. Uitaţi-vă la imaginile de mai jos pentru a găsi imaginea 
echivalentă fiecărei emoţii. 

3. Identificaţi care sunt emoţiile ce apar din combinaţiile indicate 
- Ce sunt emoţiile 
- Controlul emoţional 

Exerciţiu 
individual 

 
 

 

Prezentare 

25 min. 

Pasul 6 
Care sunt emoţiile primare? 

Cineforum 15 min. 
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Resurse: Insideout 
Vă rugăm să setaţi subtitrările în limba dvs. în „settings”  
https://www.youtube.com/watch?v=pI1PY1dxdYs 
Trailer-ul filmului explică modul în care apar emoţiile la copii. Mai întâi se 
dezvoltă emoţiile primare de bază (bucurie și tristeţe) și apoi celelalte 
emoţii primare (frică, furie și dezgust), a căror combinaţie dă naștere 
tuturor celorlalte emoţii, definite ca secundare. Formatorul invită cursanţii 
să reflecteze asupra condiţionării pe care evenimentele o au în viaţa 
noastră, într-o asemenea măsură încât dezvoltăm un răspuns emoţional 
constant în timp, în special la anumite evenimente.  
Pauză 

 
15 min. 

Pasul 7 
Cum funcţionează emoţiile? 
Resurse: Insideout 
Vă rugăm să setaţi subtitrările în limba dvs. în opţiunea „settings” 
https://www.youtube.com/watch?v=B3cLarwGhPc 
Scena video reia o scenă foarte amuzantă din filmul animat, unde 
protagonistul folosește, fără să știe, tristeţea ca emoţie dominantă și este 
evidenţiat modul în care părinţii, atenţi la diferite aspecte ale educaţiei 
copilului, se ocupă de situaţie gestionându-și emoţiile într-un mod 
complet diferit. Prin urmare, trainerul va evidenţia modul în care 
funcţionarea emoţiilor depinde de modul în care am învăţat să le folosim, 
dar pornind de la o bază fiziologică comună tuturor creaturilor.  

Cineforum 15 min. 

Pasul 8 
Baza neurologică a emoţiilor 
Sistemul limbic intervine în procesarea comportamentelor corelate cu 
supravieţuirea speciei, procesează emoţiile și manifestările vegetative 
care le însoţesc (respiraţie, bătăi ale inimii, transpiraţie, circulaţia 
sângelui,...); este implicat în procesele de memorare și de reacţii 
emoţionale. 
Formatorul va explica apoi pe scurt componentele sistemului limbic și 
modul în care funcţionează, menţionând: 
- Corelările anatomice ale emoţiei 
- Definiţia emoţiei 
- Motive - Motivaţii 

Prezentare 20 min. 

Pasul 9 
Ce mesaje pot comunica următoarele emoţii? 
Cele mai frecvente cauze ale inadaptării sociale sunt atitudinile și 
emoţiile negative. Căutarea atenţiei și evaziunea din situaţii neplăcute 
sunt circumstanţe în care corpul nostru manifestă de obicei simptome sau 
semnale cum„că ceva nu merge așa cum ar trebui”. Oamenii care nu 
înţeleg că aceste reacţii depind de emoţiile negative pe care le 
experimentează suferă adesea de boli fizice ca urmare a unui blocaj 
emoţional.  
Formatorul le cere cursanţilor să încerce să înţeleagă care sunt semnalele 
corpului nostru atunci când simţim: 

• FRICĂ 
• FURIE 
• INADECVARE 
• SINGURĂTATE 
• FRUSTRARE 

Lucru în 
echipă 

30 min. 
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Pasul 10 
Mesajele care stau în spatele emoţiilor 
Corpul nostru comunică și reflectă modul în care ne simţim, oferindu-ne 
astfel informaţii despre starea noastră mentală. Din acest motiv, este 
crucial să înţelegem mesajele ascunse din spatele emoţiilor noastre. 
Sănătatea noastră, precum și relaţiile cu alte persoane, vor avea de 
beneficiat. ABC-ul emoţiilor: 
- Fericire 
- Frică 
- Furie 
- Dezgust și dispreţ 
- Jenă 

Prezentare 30 min. 

Pasul 11 
Rezultate - Chestionar / Sondaj: conștientizarea emoţională 

Auto-
evaluare 
ghidată 

15 min. 

 
Rezilienţa 
 
Obiective de învăţare: 
În psihologie, rezilienţa este definită ca și abilitatea de a te putea conforma situaţiilor de 
criză, de a rezista, de a construi și de a-ţi putea reorganiza pozitiv propria viaţă în ciuda 
situaţiilor dificile trăite. Rezilienţa este o abilitate importantă la locul de muncă și este o 
trăsătură pe care mulţi angajatori o doresc pentru angajaţii lor. Training-ul își propune să 
ofere participanţilor informaţiile necesare pentru a-și dezvolta abilitatea în vederea adaptării 
la situaţii noi și dificile prin strategii optime de adaptare (rezistenţă).  
 
Dimensiunea recomandată a grupului: aproximativ 4-14 cursanţi 
Timp estimat: 30 min. fiecare exerciţiu 
Materiale: Vedeţi fiecare exerciţiu  
Pașii workshopului: 
 

Activitate Metodologie Timp Materiale 

Roluri, sarcini și îndatoriri - Hula Hoop (20'): 
Participanţii sunt împărţiţi în grupuri de aproximativ 
6/7 persoane. Fiecare grup primește câte un hula hoop. 
Scopul este de a coborî cercul ţinându-l doar cu 2 
degete așezate în „stil pistol” (degetul arătător sub cerc 
și degetul mare perpendicular și orientat în sus). Cercul 
trebuie să coboare paralel cu solul și toate degetele 
trebuie să rămână constant în contact cu cercul. 
Discuţie: Cea mai bună strategie este de a folosi cât mai 
mult contactul fizic dintre participanţi (mâini, braţe, 
coate, genunchi, picioare etc.).  
Observaţi dacă: 

• Apare un lider care să dea instrucţiuni și să 
stabilească ritmul exerciţiului. 

• Grupul se oprește pentru a gândi și planifica o 
strategie. 

• Un grup reușește și altele nu. 

Exerciţiu de 
grup 

30 min. Hula Hoop 
pentru fiecare 
6/7 persoane 
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Permiteţi grupului care a reușit să prezinte exerciţiul în 
faţa tuturor și în discuţii, lăsaţi-i pe alţi participanţi să 
identifice care au fost principiile / tehnicile de succes.. 
Exerciţiul scoate în evidenţă următoarele elemente: 

• Planificare și acţiune 
• Coordonare 
• Optimizarea energiilor 

Conceptul de rezilienţă  
Scopul acestui exerciţiu este de a-i face pe participanţi 
să dezvolte o serie de factori protectivi în cadrul 
propriilor contexte de viaţă (stimă de sine, 
autoeficacitate, creativitate, încredere, flexibilitate și 
perspective de viitor). Formatorii vor prezenta 
cursanţilor conceptul de schimbare, acordând atenţie 
celor mai performante comportamente ale unei 
organizaţii. 

Prezentare 30 min. Slide 

Provocarea Marshmallow  
Resurse: 
https://www.tomwujec.com/marshmallowchallenge 
În acest exerciţiu, grupurile de cel puţin 4 persoane 
trebuie să construiască cel mai înalt turn posibil care se 
poate susţine singur, folosind 20 de spaghete, un metru 
de bandă adezivă, un metru de sfoară și 1 
marshmallow. Marshmallow-ul trebuie așezat deasupra 
turnului. Chiar dacă sună foarte simplu, este de fapt 
destul de dificil, deoarece îi pune pe oameni în situaţia 
de a colabora foarte repede. Discuţie: În mod normal, 
majoritatea oamenilor încep prin a se concentra asupra 
sarcinii pe care o au de îndeplinit. Vorbesc despre asta, 
își imaginează cum ar putea arăta, se întrec în idei, și 
apoi petrec timp planificând și organizând. Își petrec 
cea mai mare parte a timpului asamblând spaghetele 
într-o structură în creștere și, chiar la final, tocmai când 
timpul se termină, cineva plasează cu precauţie pe 
vârful structurii marshmallow-ul. Dar ceea ce se 
întâmplă de cele mai multe ori este că finalul se 
transformă într-un „Oops”, deoarece greutatea 
marshmallow-ului face ca întreaga structură să se 
prăbușească. Pe de altă parte, ceea ce ar face copiii 
(care au o rezilienţă puternică și o capacitate foarte 
bună de a se adapta la situaţii noi) este să înceapă cu 
marshmallow-ul, construind prototipuri, unul după 
altul, și păstrând mereu marshmallow-ul deasupra : prin 
urmare, au mai multe posibilităţi de a repara 
prototipurile șubrede pe parcurs. Nici conceptul de 
rezilienţă nu se referă la o singură performanţă, ci la un 
obiectiv atins în timp și pe termen lung.  

Concurs de 
grup 

20 min. 
 
 
 
 
 
 
 

10 min. 

20 de 
spaghete, 

un metru de 
bandă adezivă, 

un metru de 
sfoară și 1 

marshmallow, 
în funcţie de 

numărul 
grupului care 
intenţionează 
să participe 
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Organizarea muncii 
 
Obiective de învăţare: 
Intervenţia de training se va concentra pe aprofundarea dinamicii care se crează într-o 
colaborare a echipei de lucru, în ceea ce privește așteptările faţă de ceilalţi oameni, 
recunoașterea fiecărui rol și a dinamicii de comunicare stabilită în cadrul grupului. 
 
Dimensiunea recomandată a grupului: aproximativ 4-14 cursanţi 
Timp estimat: 240 min. (4 ore)  
Materiale: 2 imagini; slide-uri 
Pașii workshopului: 
 

Pași Metodologie Timp 

Pasul 1 
Introducerea team-building-ului:  
Definiţia organizării / dezorganizării 
Formatorul le prezintă cursanţilor imaginile A și B cerându-le să își noteze 
diferenţele pe care le observă între cele două imagini: 

 

 
În timpul discuţiei, răspunsurile participanţilor sunt comparate și sunt 
enumerate și notate caracteristicile unei companii care poate fi definită ca 
„ORGANIZATĂ”. 
Trainerul aduce apoi în discuţie problemele legate de organizarea muncii 
și munca în echipă și, prin urmare, factorii critici ai succesului pe care o 
organizaţie trebuie să îi ia în considerare pentru a-și atinge obiectivele de 
afaceri. 

Discuţie 
ghidată 

30 min. 
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Pasul 2 
Sarcina: formatorul încredinţează o listă de activităţi / sarcini (pe baza 
numărului de participanţi) care urmează să fie efectuate de grup. 
Singurele reguli sunt că toată lumea trebuie să aibă cel puţin o sarcină. 
Jocul de rol are loc de 3 ori:  
1. 15 minute dedicate atribuirii sarcinilor (dacă rămâne timp, nu poate fi 
folosit pentru faza 2) 
2. 15 minute pentru executarea sarcinilor 
3. 10 minute pentru prezentarea scenetelor finale  

Joc de rol 60 min. 

Pasul 3 
De la grup la grupul de lucru: 
În contexte de afaceri, oamenii se află în mod constant în situaţii de lucru 
în echipă, uneori acestea fiind formate din profesioniști, cu o pregătire și 
experienţă extrem de diferite. Pentru a transforma această diversitate într-
o adevărată bogăţie, este totuși necesar să dedicăm timp și energie într-
un mod proactiv și structurat creării grupului: un grup de oameni nu poate 
fi considerat, în sine, o echipă. Formatorul explică diferenţele dintre un 
grup care se formează spontan și un grup care este construit, dimpotrivă, 
pentru scopuri de afaceri. În mod special, va explica: tipurile de grup, 
diferenţele dintre grup și grupul de lucru, munca în grup: caracteristici, 
factori pentru evoluţia psihologică a unui grup, funcţionarea grupurilor de 
lucru, de la crearea până la atingerea maturităţii grupului, interacţiunile 
din cadrul grupului: dominanţă / conformare / concentrare, cei 7 pași ai 
TEAM BUILDING-ului4. 

Prezentare 30 min. 

Pauză 
 

15 min. 
Pasul 4 
Dinamica grupului 
Trainerul explică modul în care, lucrând în grup, vor fi dezvoltate trei 
dinamici principale: 

• Interacţiune: care constă în acţiunile indivizilor care se vor face 
împreună într-un proces de adaptare reciprocă;  

• Interdependenţă: împărţirea metodelor de lucru, normelor, 
obiectivelor/ scopurilor și rolurilor; 

• Integrare: împărţire și discuţii între membrii grupului.  
Pe baza acestor dinamici, formatorul va explica: 
Beneficiul muncii în echipă; Deciziile de grup; Efectele de normalizare/ 
polarizare 

Prezentare 15 min. 

Pasul 5 
Bomba nucleară 
Exerciţiul prevede ca grupul să aleagă, pornind de la o listă deja definită, 
3 persoane pe care să le salveze înainte de o explozie a unei bombe 
nucleare, aplicând metoda complexă a consensului! 
Discuţie: nu există alegeri corecte sau greșite, ci doar alegeri ce ţin de 
persoanele din care este format grupul; cu alte cuvinte, de abilităţile pe 
care membrii grupului le pun la dispoziţie și de valorile pe care le aduc și 
le împărtășesc în cadrul grupului. 

Joc de rol în 
grup 

60 min. 

 
4 Prem P. Bhalla (2020). 7 Steps to Effective Team Building. 
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Pasul 6 
Probleme critice în gestionarea grupului 
Formatorul le explică cursanţilor câteva trucuri pentru gestionarea 
momentele critice atunci când suntem incluși într-un grup de lucru, și în 
special pentru: 
lipsa de încredere, frica de conflicte, lipsa de angajament, lipsa de 
motivaţie, lipsa de concentrare pe rezultate. 

Prezentare 30 min. 

 
Gestionarea timpului 
 
Obiective de învăţare: 
Workshopul se concentrează pe dezvoltarea abilităţilor de gestionare a timpului cursanţilor.  
 
Dimensiunea recomandată a grupului: aproximativ 4-14 cursanţi 
Timp estimat: 240 min. (4 ore)  
Materiale: Video; Slide-uri 
Pașii workshopului: 
 

Pași Metodologie Timp 

Pasul 1 
NU AM TIMP? SINDROMUL BIANCONIGLIO 

Cineforum + 
discuţie ghidată 

15 min. 

Pasul 2 
Definirea timpului 
Cauzele pierderii de timp, Utilizarea timpului, Metode și instrumente 
pentru consolidarea timpului 

Prezentare 15 min. 

Pasul 3 
Conceptul de prioritate și cadranul determinist: importanţa și 
necesitatea pentru organizarea muncii. Matricea Eisenhower servește 
la ordonarea priorităţilor separând ceea ce este urgent de ceea ce 
este nenecesar, clasificând activităţile zilnice în funcţie de gradul lor 
de urgenţă și / sau importanţă. 
Trebuie remarcat în primul rând că „important” este un concept 
subiectiv; conceptul de „urgent”, pe de altă parte, este obiectiv, 
deoarece este legat de variabila timpului. Combinând cei doi 
parametri obţinem cele patru cadrane care alcătuiesc matricea 
Eisenhower:  
https://www.eisenhower.me/eisenhower-matrix/ 

Simulare / 
activitate 

experienţială 

15 min. 
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Folosind această matrice, devine mai ușor să decidem ce acţiuni să 
implementăm pentru orice activitate, având 4 posibilităţi: de făcut, de 
programat, de eliminat sau de delegat. 
Pasul 4 
Cum îmi organizez ziua! 
Formatorul oferă cursanţilor o listă de activităţi / angajamente ale 
unei zile normale de lucru și fiecare cursant trebuie să își planifice 
ziua ţinând cont de toate angajamentele și folosindu-se de cadranul 
determinist. În timpul discuţiei, formatorul va sublinia modul în care, 
în organizarea unei zile tipice de lucru, este important să se ţină 
seama de aspectele urgente și importante care ne permit să 
identificăm imediat priorităţile și să ne desfășurăm munca mai ușor și 
mai repede: putem elimina activităţile inutile sau activităţile care nu 
ţin de responsabilitatea noastră, putem amâna ceea ce nu este urgent 
în ceea ce privește termenul limită, putem delega altcuiva ceea ce nu 
este important pentru noi, dar care trebuie totuși făcut și, în cele din 
urmă, să facem ceea ce depinde de noi și trebuie făcut imediat. 

Simulare 60 min. 

Pauză 
 

15 min. 
Pasul 5 
Întâlnirea 

• Tipuri de întâlniri 
• Factori de gestionat înainte, în timpul întâlnirii și după 

Prezentare 30 min. 

Pasul 6 
Întâlnirea pentru târgul internaţional 
Formatorul oferă următoarele instrucţiuni cursanţilor: „Sunteţi 
colaboratori la biroul de vânzări al unei companii care produce și 
comercializează sobe și șeminee pentru piaţa italiană. Pentru prima 
dată, compania dvs. decide să participe la o expoziţie internaţională 
de mobilier, care va avea loc în Trento peste 6 luni. Conducerea 
companiei a decis să creeze un grup de proiect pentru organizarea și 
gestionarea participării la eveniment, fără a ascunde faptul că această 
alegere se datorează și unei scăderi în vânzări observate în ultimele 
șase luni și, prin urmare, cerând și alte propuneri care ar putea 
îmbunătăţi comercializarea produsului. Prin managerul dvs., invitaţia 

Joc de rol în grup 60 min. 
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a ajuns la echipa dumneavoastră și aţi decis cu toţii să o acceptaţi. În 
prima dvs. întâlnire, trebuie să fiţi capabil să: 

• stabiliţi obiectivele echipei. 
• elaboraţi un plan pentru a le atinge. 
• stabiliţi obiective (repere) și acţiuni în cadrul planului. 
• decideţi metoda de lucru, rolurile, timpul și locaţia întâlnirilor. 
• proiectaţi un sistem pentru a monitoriza progresul muncii. 
• proiectaţi instrumente utile pentru evaluarea rezultatelor și să 

le prezentaţi conducerii. 
Pasul 7 
Ce se schimbă dacă întâlnirea de afaceri are loc online? Instrumente 
de întâlnire de afaceri online; Concepte de bază ale Netiquette; 
Pregătirea și gestionarea unei întâlniri online 

Discuţie ghidată 15 min. 
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Capitolul 6.  
Leadership și autogestionare 
 
Subcapitolul 6A. Leadership 
 
Capacitatea de a-i influenţa pe ceilalţi reprezintă ca și competenţă socială nucleul empatiei. 
Așa cum a afirmat David Goleman: „Competenţa de influenţare vă permite să fiţi persuasivi și 
captivanţi, iar aceasta se leagă de empatie” (Daniel Goleman, Building Blocks of Emotional 
Intelligence, Influence, 2017). Abilităţile de influenţare sunt mai mult decât comunicare, mai 
mult decât negociere și, probabil, mai mult decât persuasiune. Propria credibilitate 
profesională, așa-numitul brand personal, cum l-ar defini consilierii în carieră, reprezintă 
cheia către acest lucru, întrucât toată lumea trebuie să inspire încredere. Influenţarea 
eficientă se referă la realizarea unui profil bun, în persoană sau în scris. Un profil bun 
comunică în mod clar beneficiile ideilor și implică audienţa în mod raţional și logic, precum și 
emoţional. Cei mai puternici influenţatori sunt suficient de flexibili pentru a convinge atât 
mintea, cât și inima celorlalţi, după cum o cere situaţia. 
 
Acest subcapitol îi ajută pe consilierii VET ca dvs. să afle mai multe despre competenţa de a-i 
influenţa pe ceilalţi. Mai întâi vă veţi forma o imagine de ansamblu asupra conceptului și a 
competenţelor sale interrelaţionate. Apoi, veţi învăţa cum să efectuaţi aceste workshop-uri, 
concepute pentru a fi utilizate cu cursanţii în scopul instruirii lor. 
 
Ce ar trebui să știţi despre leadership și influenţarea altora 
 
„Toate posibilităţile moștenite și toate influenţele corpului, toate influenţele de mediu, 
inclusiv aplicaţia educaţională, sunt percepute, asimilate, digerate și recunoscute de către o 
fiinţă vie și care se străduiește să obţină o realizare de succes din punctul său de vedere. 
Subiectivitatea individului, stilul său special de viaţă și concepţia sa despre viaţă modelează 
toate influenţele. Viaţa individuală colectează toate aceste influenţe și le folosește pe post de 
cărămizi în construirea unei totalităţi care vizează un obiectiv de succes în relaţionarea cu 
problemele exterioare” (Alfred Adler, Understanding Human Nature, 1927). 
 
Influenţa reprezintă un concept de guvernare în orice proces decizional, relaţie și, în cele din 
urmă, răspuns comportamental. Este, de asemenea, materia primă pentru producerea unor 
concepte precum puterea, persuasiunea, atracţia și multe altele, care sunt extrem de 
relevante în viaţa noastră de zi cu zi. 
 
Pentru a vă putea sprijini cu succes cursanţii, ar trebui să vă familiarizaţi cu competenţele pe 
care aceștia ar trebui să le dobândească pentru a atinge abilităţile de influenţare, așa cum le 
numește David Goleman în cartea „Working with Emotional Intelligence”, Bantam Books, 
1998, Influence: Wielding effective tactics of persuasion. 
 
Aceste competenţe de bază trebuie dezvoltate: 

1. Comunicare: transmiterea de mesaje clare și convingătoare 
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2. Managementul conflictelor: negocierea și rezolvarea dezacordurilor 
3. Rezolvarea conflictului în mod creativ 
4. Leadership: inspirarea și îndrumarea persoanelor și a grupurilor 
5. Schimbarea catalizatorului: iniţierea, promovarea sau gestionarea schimbării 

 
Să explorăm pe scurt fiecare dintre aceste competenţe pe care cursanţii dvs. ar trebui să le 
dezvolte: 
 

1. Comunicare: ascultarea în mod deschis și transmiterea de mesaje convingătoare 
Oamenii cu această competenţă: 
• Sunt eficienţi în procesul de „a da și primi“, înregistrând ușor indiciile emoţionale 

necesare pentru a-și armoniza mesajele 
• Abordează problemele dificile în mod direct 
• Ascultă cu atenţie, caută înţelegere reciprocă, și caută cu entuziasm să 

împărtășească informaţii 
• Întreţin o comunicare deschisă și sunt receptivi la veștile proaste în aceeași măsură 

ca și la veștile bune 
 

2. Gestionarea conflictelor: negocierea și rezolvarea dezacordurilor 
Persoanele cu această competenţă: 

• Se descurcă cu oamenii dificili și situaţiile tensionate, acţionând cu diplomaţie și 
tact 

• Identifică potenţialele conflicte, aduc în discuţie dezacordurile, și ajută în procesul 
de de-escalare a acestora 

• Încurajează dezbaterile și discuţiile libere 
• Găsesc soluţii de tip win-win 

 
3. Rezolvarea conflictului în mod creativ 
Iată câteva modalităţi clasice de reducere a conflictelor: 

• Mai întâi, liniștește-te, conectează-te la emoţiile pe care le simţi și exprimă-le 
• Arată-ţi disponibilitatea de a rezolva lucrurile vorbind despre probleme, mai 

degrabă decât escaladându-le  
• Exprimă-ţi punctul de vedere într-un limbaj neutru, mai degrabă decât pe un ton 

argumentativ. 
• Încearcă să găsești modalităţi echitabile de a rezolva un conflict, lucrând în echipă 

pentru a găsi o soluţie pe care ambele părţi să o poată accepta 
 

4. Leadership: Oferirea de inspiraţie și îndrumarea indivizilor și a grupurilor 
Persoanele cu această competenţă sunt : 

• Articulate și trezesc entuziasmul pentru o viziune și o misiune comună 
• Pășesc înainte și conduc după cum este necesar, indiferent de poziţia lor 
• Ghidează performanţa celorlalţi în timp ce îi responsabilizează pentru acţiunile lor 
• Conduc prin exemplu 

 
5. Schimbarea catalizatorului: Iniţierea, promovarea sau gestionarea schimbării 
În plus faţă de nivelurile ridicate de încredere în sine, liderii de schimbare efectivi au 
niveluri ridicate de influenţă, angajament, motivaţie, iniţiativă și optimism, precum și un 
instinct pentru politica organizaţională. 
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Cum pot abilităţile de leadership să îi ajute pe cursanţii dvs. și de ce sunt relevante în viaţa 
profesională? 
 
Liderii de opinie eficienţi au inteligenţa emoţională necesară pentru a evalua modul în care 
oamenii ar putea reacţiona la ideile lor și pentru a-și modifica tehnicile de comunicare în 
consecinţă. De asemenea, pot asculta în mod activ răspunsurile oamenilor și pot face faţă 
oricăror obiecţii, luând în considerare punctele de vedere ale altora, atunci când este necesar. 
Sunt capabili să îi motiveze și să îi inspire pe ceilalţi și să construiască relaţii bune de muncă. 
 
Abilităţile de influenţare sunt foarte relevante atunci când vine vorba de găsirea unui loc de 
muncă. Cei care au aceste abilităţi sunt cei care inspiră încredere în ceilalţi - în esenţă, 
convingându-i pe alţii că sunt credibili din punct de vedere profesional, că „știu ce fac”. Sunt 
asertivi în exprimarea punctelor lor de vedere și au o probabilitate mai mare de a obţine un 
loc de muncă. 
 
Abilităţile de influenţare sunt, de asemenea, foarte importante în viaţa profesională. 
Stăpânirea eficientă a abilităţilor de influenţare sau a artei convingerii deschide ușile către 
creșterea vânzărilor, interacţiuni cu grupuri influente de oameni și îmbunătăţirea stimei de 
sine. Persuasiunea este o parte critică a teoriei comunicării. Argumentarea eficientă poate 
duce la promovări, creșteri salariale și poziţii care oferă putere și influenţă. 
 
A avea influenţă la locul de muncă are „o valoare clară”, spune Dorie Clark, autoarea cărţii 
Entrepreneurial You. „Reușiţi să faceţi mai multe și să avansaţi cu proiecte care vă interesează 
și de care sunteţi responsabil”, ceea ce înseamnă că „este mai probabil să fiţi observat, 
promovat și să primiţi creșteri salariale” (Dorie Clark, Y. 2017. Entrepreneurial You, Monetize 
Your Expertise, Create Multiple Income Streams and Thrive“). Potrivit lui Nick Morgan „este 
mai important ca oricând să poţi avea influenţă, din cauza presiunii crescute de a obţine 
rezultate. Totul se rezumă la abordarea dvs.” (Nick Morgan, M. 2007. Power Cues, The Subtle 
Science of Leading Groups, Persuading Others, and Maximizing your Personal Impact). 
 
Resurse 

• Richard Nelson Bolles, 2020, What Color is Your Parachute? A Practical Manual for Job-
Hunters and Career-Changers. 

• Marc Dellaert, Serjey Davydov A., et al. “Influencing, The Skill of Persuasion” Center for 
Creative Leadership, Center for Creative Leadership, Nov. 2011, 
https://www.ccl.org/wp-content/uploads/2017/01/Influencing-the-skill-of-
persuasion.pdf 

• Rebecca Knight, „How to increase Your Influence at Work“, Harvard Business Review, 
https://hbr.org/2018/02/how-to-increase-your-influence-at-work 
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Planurile de workshop 
Sprijiniţi-vă cursanţii să își dezvolte abilităţile de leadership și de 
influenţare a celorlalţi 
 
1. Planul de workshop – Plicuri de leadership 
 
Obiective de învăţare: 

• Cursanţii vor fi capabili să exploreze aplicaţiile de zi cu zi ale principiilor de leadership 
• Cursanţii vor fi capabili să transpună principii abstracte de leadership în 

comportamente practice la locul de muncă. 
 
Dimensiunea recomandată a grupului: 12 cursanţi (3 cursanţi x 4 echipe) 
Timp estimat: 1 oră și 25 minute 
Materiale necesare:  

• Cinci plicuri cu principii de leadership. Scrieţi câte un principiu de leadership pe partea 
din faţă a fiecărui plic (Acceleraţi procesul, Inspiraţi o viziune comună, Permiteţi-le 
celorlalţi să acţioneze, Modelaţi calea, Încurajaţi inima) 

• Carduri de răspuns. Patru carduri pentru fiecare echipă 
• Cronometru 
• Fluier 

Pașii workshopului: 
 

Pași Timp 

Pasul 1 
Înainte de începerea workshopului, liderul workshopului pregătește spaţiile de lucru 
aranjând mesele într-un format aproximativ circular cu scaune în jurul fiecărei mese. 
Liderul împarte participanţii în patru echipe formate din câte trei membri. Liderul/liderii 
le explică cursanţilor că activitatea presupune ca ei să transpună principiile de pe plicuri 
în comportamente de zi cu zi de la locul de muncă. Liderii împart fiecărei echipe câte un 
plic cu un principiu de conducere și patru carduri de răspuns. 

10 min. 

Pasul 2 
Liderul le cere cursanţilor să discute principiul de leadership de pe plicul pe care l-au 
primit și să identifice modul în care acest principiu poate fi aplicat deciziilor și 
comportamentelor de la locul de muncă. Membrii echipelor sunt instruiţi să scrie 
propoziţii scurte care să descrie aceste exemple de aplicaţii pe un card de răspuns într-o 
limită de timp de 3 minute și sunt încurajaţi să lucreze rapid. Liderul va explica, de 
asemenea, că răspunsurile de pe carduri vor fi evaluate atât din punct de vedere al 
numărului, cât și al calităţii exemplelor.  

10 min. 

Pasul 3 
Liderul încheie prima rundă după 3 minute, anunţând sfârșitul acesteia prin fluierat. Apoi, 
liderul va cere fiecărei echipe să își plaseze cardul de răspuns ( cu exemplele de aplicaţii) 
în plic și să dea plicul, desigilat, echipei următoare. Liderul instruiește echipele să nu 
deschidă plicul pe care îl primesc. 
 
  

5 min. 
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Pasul 4 
Cursanţii desfășoară cea de-a doua rundă revizuind principiul de leadership de pe plicul 
pe care l-au primit, dar fără să se uite la exemplele de aplicaţii de pe cardurile de răspuns 
din interior. Liderul instruiește echipele să repete procedura anterioară și să enumere 
câteva exemple de aplicaţii ale principiului primit pe un nou card de răspuns. După 3 
minute, liderul suflă în fluier și cere echipelor să plaseze cardul de răspuns în plic și să îl 
transmită următoarei echipe. 

15 min. 

Pasul 5  
Liderul începe runda de evaluare anunţând echipele că nu trebuie să scrie mai multe 
exemple de aplicaţii. În schimb, fiecare echipă va trebui să evalueze cardurile de răspuns 
din interiorul plicului. Vor face acest lucru analizând exemplele individuale de pe fiecare 
card de răspuns și apoi comparând răspunsurile echipelor între ele. Echipele au câte 100 
de puncte de distribuit între cele patru carduri de răspuns pentru a indica meritul relativ 
al fiecărei echipei. Anunţaţi o limită de timp adecvată pentru această activitate de 
evaluare. 

20 min. 

Pasul 6 
Liderul prezintă rezultatele. La sfârșitul timpului limită, liderul verifică echipele pentru a 
se asigura că și-au îndeplinit sarcina și au notat pe fiecare card de răspuns numărul de 
puncte acordate. Liderii selectează o echipă la întâmplare pentru a-și prezenta 
rezultatele evaluării și solicită echipei să anunţe principiul de leadership de pe plic și să 
citească exemplele de aplicaţii de pe fiecare card, începând cu cardul care a primit 
numărul de puncte cel mai mic. Echipa ar trebui să progreseze de la un card la altul, în 
ordinea crescătoare a numărului de puncte. După ce a citit toate cele patru carduri, 
echipa ar trebui să anunţe cum a distribuit cele 100 de puncte și să explice pe scurt 
criteriile utilizate pentru distribuirea punctelor. 

10 min. 

Pasul 7 
Liderul determină câștigătorul, instruind echipele să plaseze toate cardurile de răspuns 
pe o masă în partea din faţă a camerei; apoi, va cere fiecărei echipe să își colecteze 
cardurile. Liderul cere echipelor să își adune punctele de pe carduri pentru a determina 
scorul total și îi invită apoi pe membrii fiecărei echipe să își anunţe scorul total, 
identificând și felicitând echipa cu cel mai mare scor. 

5 min. 

Pasul 8 
Liderul desfășoară o discuţie finală pentru a adăuga valoare activităţii. Iată câteva 
sugestii de întrebări: 

• Care sunt tiparele/pattern-urile interesante pe care le-aţi observat la exemplele 
de aplicaţii? 

• Puteţi găsi asemănări între exemplele de aplicaţii pentru diferite principii de 
leadership? 

• Pentru care principiu de leadership a fost cel mai dificil să veniţi cu exemple de 
aplicaţii? Dar cel mai ușor? De ce? 

• Reflectaţi asupra situaţiei dvs. de la locul de muncă. Ce idee de aplicaţie a unui 
principiu de leadership aţi putea implementa imediat? 

10 min. 

 
Resurse: Session Lab, www.sessionlab.com, pentru a avea acces la workshop, vă rugăm să vă 
conectaţi gratuit și să accesaţi următorul link: 
https://app.sessionlab.com/sessions/olGp5r?blockId=leadership-envelopes&dialog= method 
& tab = search 
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2. Planul de workshop - Leadership Pizza  
 
Obiective de învăţare:  
Cursanţii vor fi capabili să dezvolte un cadru de autoevaluare pentru a identifica ce abilităţi, 
atribute și atitudini sunt importante pentru leadership-ul eficient, apoi să își evalueze propria 
dezvoltare și să iniţieze stabilirea de obiective. 

• Cursanţii vor putea reflecta asupra diferitelor dimensiuni ale abilităţilor și atitudinilor 
de care au nevoie pentru a fi buni lideri. 

Dimensiunea recomandată a grupului: 12 cursanţi (3 cursanţi x 4 echipe) 
Durata de timp estimată: 30 minute 
Materiale necesare: Flipchart, stilouri, Leadership Pizza (vezi mai jos): 

• Integritate 
• Viziune & inspiraţie 
• Empatie 
• Valorificarea & aprecierea oamenilor 
• Pasiune & Scop 
• Conștiinţă de sine 
• Auto-eficacitate 
• Prioritizare 

 
 

 
 
Pașii workshopului: 
 

Pași Timp 

Pasul 1 
Liderul începe exerciţiul prezentând modelul Pizza Leadership: este un instrument de 
reflecţie și autoevaluare prin care cursanţii sunt stimulaţi să se gândească la cele mai 
importante abilităţi și atitudini pe care trebuie să le stăpânească pentru a fi un bun lider. 
 
  

10 min. 
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Pasul 2 
Liderul prezintă această versiune tip pizza a leadership-ului pe post de exemplu. El/ ea 
acordă timp participanţilor pentru a-și pregăti propriul set de abilităţi și atribute 
importante de leadership și le cere să își creeze propria pizza.  

10 min. 

Pasul 3 
În acest punct, liderul poate cere participanţilor să împărtășească cu grupul propriile 
versiuni de pizza și să explice ce abilităţi și atribute au ales. Cursanţii pot discuta anumite 
decizii și pot identifica modele comune în ceea ce privește percepţia grupului despre ce 
înseamnă să fii un bun lider. Liderul le cere participanţilor să se evalueze pe o scală de la 
1 la 10 pentru fiecare felie. (10 este la marginea feliei, 1 este miezul). Această 
autoevaluare ar trebui să servească drept bază pentru stabilirea propriilor obiective 
personale în dezvoltarea leadershipului. Zonele în care cursanţii se consideră mai slabi ar 
trebui să fie zone pe care să se concentreze mai mult în dezvoltarea lor viitoare. 

10 min. 

 
Resurse: Session Lab, www.sessionlab.com, pentru a accesa workshopul, vă rugăm să vă 
conectaţi gratuit accesând următorul link. 
https://app.sessionlab.com/sessions/olGp5r?blockId=leadership-
pizza&dialog=method&tab=search  

   
3. Planul de workshop – Crearea unui mediu de lucru pozitiv 

 
Obiective de învăţare: 

• Cursanţii vor fi inspiraţi de acest workshop să se gândească la diferitele dimensiuni ale 
propriei capacităţi de lucru, ale rolului lor ca profesioniști și condiţiilor lor de lucru.  

• Cursanţii vor putea să-și dezvolte abilităţile de lucru și resursele personale și să 
înţeleagă că dezvoltarea tuturor “etajelor” este importantă pe parcursul carierei 
profesionale.”Casa pentru Abilităţi de Lucru” funcţionează bine și rămâne în picioare 
atunci când diferitele etaje se susţin reciproc.  

 
Dimensiunea recomandată a grupului: 10–20 de participanţi 
Timp estimat: 1 oră și 20 de minute 
Materiale necesare: flipchart, hârtie de flipchart, pixuri, șablonul model Work Ability House, 
coli de hârtie, bandă adezivă și / sau Blu-tack, spaţiu liber pe perete, unde pot fi afișate colile 
de flipchart, un aparat de fotografiat pentru fotografierea rezultatelor grupurilor mici. 
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Pașii workshopului: 
 

Pași Timp 

Pasul 1 
Înainte de începerea workshopului, liderul pregătește spaţiile de lucru pentru grupurile 
mici (cel puţin 3 membri per grup, cel puţin 3 grupuri) în locuri adecvate și pentru 
numărul adecvat de persoane. Modelul Work Ability House este afișat pe perete și foi 
goale de hârtie A4 sunt amplasate lângă fiecare etaj al casei. Liderul poate de 
asemenea desena o schiţă a pașilor atelierului, a obiectivelor și a instrucţiunilor pe 
flipchart. Cursanţii sunt împărţiţi în grupuri mici de minimum trei persoane. Fiecărui 
grup i se oferă câte o foaie de flipchart și pixuri. Foile și pixurile pot fi distribuite din 
timp pe mesele grupurilor.  

10 min. 

Pasul 2 
Liderul prezintă workshopul și explică obiectivele și procedurile acestuia. Apoi, acesta 
va citi cu voce tare o întrebare selectată, cum ar fi „Ce îl face pe un angajat să aibă un 

20 min. 
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nivel ridicat de bunăstare?”. Liderul oferă un exemplu despre modul în care poate fi 
efectuat exerciţiul și desenează o mașină pe flipchart. Apoi, arată înspre claxonul de pe 
volanul mașinii și explică modul în care ar putea fi considerat acesta vigilenţa 
angajatului, de exemplu. Liderul notează această informaţie pe desen. El / ea poate 
arăta și desena mai multe exemple, dacă dorește (Exemplele 1 și 2 pe pagina 10). 
Liderul se poate gândi, de asemenea, la caracteristicile și părţile mașinii din propria sa 
perspectivă și poate împărtăși exemple personale. Numărul de exemple ar trebui 
menţinut moderat pentru a împiedica exemplele să influenţeze excesiv direcţia 
activităţii workshopului. Apoi, liderul invită cursanţii să se gândească la întrebare și la 
caracteristicile mașinii din perspectiva lor și a muncii lor. Acest lucru contribuie la 
reflectarea asupra propriei situaţii, mai ales atunci când participanţii nu fac parte cu 
toţii din aceeași comunitate de muncă. Liderul ar trebui să le amintească cursanţilor că 
nu există răspunsuri corecte sau greșite când vine vorba de caracteristicile mașinii 
desenate. Participanţii ar trebui încurajaţi să includă acele caracteristici care sunt 
importante pentru ei.  

Pasul 3 
Fiecare grup mic își selectează câte un reprezentant. Cursanţii pot profita de această 
ocazie pentru a se prezenta celorlalţi membri ai grupului dacă nu sunt deja familiarizaţi 
unul cu celălalt. După această introducere, grupurile încep să lucreze. Liderul acordă 
grupurilor aproximativ 20 de minute pentru a finaliza desenul, încurajează grupurile 
mici și le monitorizează progresul. Este important ca fiecare cursant să contribuie cu 
câte cel puţin o caracteristică la desenul mașinii produse colectiv de grup. Liderul ar 
trebui să reamintească grupurilor să se asigure că toată lumea își aduce contribuţia. 
Când grupurile mici și-au finalizat desenele, acestea vor fi afișate pe perete. 
Reprezentanţii grupurilor mici își vor prezenta pe rând desenele celorlalte grupuri.  

20 min. 

Pasul 4  
Liderul introduce modelul Work Ability House și explică principiile acestuia cursanţilor. 
Caracteristicile menţionate în desene sunt amplasate pe diferitele etaje ale casei. 
Caracteristicile sunt discutate pe rând, iar amplasarea lor se decide prin discuţii 
comune. Cursanţii sunt invitaţi să evidenţieze ceea ce consideră a fi cele mai 
semnificative caracteristici menţionate în desene. Liderul ar trebui să sublinieze faptul 
că punctul de vedere al fiecăruia este la fel de valoros și că percepţiile pot varia foarte 
mult între indivizi, ceea ce înseamnă că caracteristicile evidenţiate de alţi cursanţi ar 
trebui tratate cu o minte deschisă chiar dacă persoana în cauză nu este de acord. Pe 
măsură ce apar caracteristicile, liderul le notează pe foile de hârtie de lângă fiecare etaj. 
O caracteristică se poate potrivi pe mai multe etaje (Pagina 12). Nu toate caracteristicile 
menţionate în desene trebuie amplasate pe diferitele etaje ale casei.   

10 min. 

Pasul 5 
Dacă cursanţii reprezintă aceeași comunitate de muncă, după amplasarea 
caracteristicilor în dreptul Work Ability House, există două opţiuni: 

• Fiecare cursant este rugat să atribuie priorităţi caracteristicilor notate lângă 
etajele casei folosind cifrele de la 1 la 3. Caracteristica percepută a fi cea mai 
importantă sau având cea mai mare prioritate pentru dezvoltare este dată de 
numărul 1, următoarea cea mai importantă este dată de numărul 2 și așa mai 
departe. În acest moment, liderul ar trebui să menţioneze că, dacă cursanţii simt 
că lipsește o caracteristică importantă, ei pot adăuga noi caracteristici lângă 
etajele casei atunci când atribuie priorităţi caracteristicilor. 

• Cursanţilor li se oferă câte trei voturi, pe care le pot acorda trasând linii 
verticale scurte lângă caracteristicile pe care le consideră a fi cele mai 

10 min. 
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importante sau având cea mai mare prioritate pentru dezvoltare. Cursanţii pot 
acorda toate cele trei voturi unei caracteristici sau pot împărţi voturile între mai 
multe caracteristici.  

Pasul 6 
Este o idee bună să faceţi fotografii rezultatului final pentru utilizări ulterioare. 
Rezumatul workshopului reprezintă viziunea partajată a tuturor cursanţilor cu privire la 
cele mai importante trei probleme legate de bunăstarea la locul de muncă, precum și cu 
privire la potenţialele domenii de dezvoltare. Liderul oferă apoi un rezumat oral al 
caracteristicilor care au primit cele mai multe voturi, fiind clasificate ca având cea mai 
mare prioritate. Rezumatul este urmat de o discuţie despre cum se procedează de acum 
încolo și ce poate fi făcut cu privire la aceste chestiuni. Activitatea servește ca element 
de bază pentru discuţiile colective. Liderul este responsabil să se asigure că toată lumea 
are o înţelegere clară privind etapele ulterioare. Dacă o discuţie nu este finalizată în 
mod clar, este o idee bună să vă înţelegeţi asupra momentului când să o continuaţi. 
Uneori, discuţiile de grup pot lăsa gândurile să fiarbă sub suprafaţă. Din acest motiv, ar 
fi o idee bună să oferiţi un canal de comunicare unde cursanţii să își poată împărtăși 
gândurile și feedback-ul după activitate. Acest lucru poate fi realizat folosind formulare 
de feedback distribuite la sfârșitul workshopului sau alte instrumente similare. 

10 min. 

 
Resurse: Primer „A workshop model for promoting well-being at work and work ability, 2017. 
Salmi Nina Nevanperä, Heli Hannonen, Merja Turpeinen, Sanna Vehviläinen, Sirpa Lusa, Anne 
Punakallio, Satu Mänttäri, Kirsi Timonen, Susanna Kemppainen, Eva Tuominen, Jaana 
Laitinen.  
Finnish Institute of Occupational Health - What is the Work Ability House, p. 14. 
https://www.ttl.fi/wp-content/uploads/2016/11/TTL_Primer_2017_NETTI.pdf 
   
4. Planul de workshop – Obţinerea rezultatelor cu ajutorul din partea altora 
 
Obiective de învăţare: 

• Cursanţii vor putea delega sarcini și lua decizii, aceste două abilităţi nefiind un lucru 
binar de tipul: fie îndeplinesc eu însumi o sarcină ca manager de proiect, fie o deleg 
unui alt membru al echipei. 

• Cursanţii vor putea să aleagă în mod deliberat un nivel adecvat de delegare a 
sarcinilor în funcţie de cum evaluează situaţia. Nivelul de delegare pe care ar trebui să 
îl aleagă depinde de sarcină (dificultate), vechimea unui membru al echipei și situaţie 
(de exemplu presiunea timpului). 

 
Dimensiunea recomandată a grupului: 12 cursanţi (3 cursanţi X 4 echipe) 
Timp estimat: 1 oră 
Materiale necesare: Flipchart, cele 7 niveluri de delegare, 49 de carduri (7 carduri colorate per 
set, 7 seturi, vezi mai jos). 
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Pașii workshopului:  
 

Pași Timp 

Pasul 1 
Prezentaţi cursanţilor scopul sesiunii și explicaţi-le mai întâi diferitele niveluri de 
delegare: 
1 = SPUNEŢI spuneţi cuiva să facă o anumită sarcină / să ia o decizie ca și manager,  
2 = VINDEŢI managerul ia o decizie și explică avantajele acesteia membrilor echipei,  
3 = CONSULTAŢI-VĂ managerul decide ce să facă și cum să facă, dar consultă în prealabil 
un membru al echipei 
4 = FIŢI DE ACORD managerul și membrul echipei decid împreună 
5 = ÎNDRUMAŢI membrul echipei ia o decizie, dar consultă în prealabil managerul 
6 = CERCETAŢI managerul cercetează după ce un membru al echipei a luat o decizie 
7 = DELEGAŢI un membru al echipei ia o decizie în mod autonom și nu trebuie să 
informeze pe nimeni   

10 min. 

Pasul 2 
Fiecare echipă începe prin a face o listă de cazuri sau situaţii predefinite prin care 
cursanţii doresc să creeze o politică de delegare, stabilind cine și ce influenţă are. Acest 
lucru poate varia de la schiţarea proiectului și autoritate până la angajarea de noi membri 
ai echipei. Fiecare echipă joacă acest joc diferit, astfel încât liderul poate adapta din 
regulile jocului. Este vorba despre organizarea modului în care fiecare echipă deleagă 
sarcini și se gestionează. Utilizaţi o vizualizare pe un flipchart.  

30 min. 

Pasul 3 
Discuţie de grup: Reflectaţi cu cursanţii despre cum se modifică nivelurile de delegare 
atunci când: managerul se concentrează mai degrabă pe angajat și pe nevoile acestuia, 
când este orientat mai degrabă spre îndeplinirea sarcinilor sau când este orientat înspre 
ambele aspecte.  

20 min. 

 
Resurse: Management 3.0: Delegation and Empowerment, Leadership Worshops and Practices 
de Jurgen Appelo https://management30.com/empower-teams/delegation-empowerment/#7-
levels-of-delegation. 
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Subcapitolul 6B. Autogestionarea 
 
Este bine cunoscut faptul că măsura în care o persoană își atinge obiectivele și reușește în 
viaţa sa personală și profesională depinde mult de nivelul de motivaţie și implicare pe care îl 
are pentru punerea în aplicare a anumitor sarcini ce duc înspre rezultatul dorit.  
Găsirea motivaţiei, a forţelor fizice și emoţionale și a voinţei de a se angaja la acele sarcini, 
de a face uneori compromisuri și de a ieși din zona de confort este o chestiune de auto-
influenţare și ţine de procesul de autogestionare. În plus, nivelul propriei noastre convingeri 
cu privire la viziunea și acţiunile noastre are un impact direct asupra modului în care îi 
influenţăm pe ceilalţi și îi convingem să fie de acord cu noi și ne ajută în atingerea 
obiectivelor noastre individuale sau comune (capitolul 6A). După cum a afirmat A. Mersino 
(2007), dacă nu te poţi gestiona pe tine însuţi, nu îi vei putea gestiona pe ceilalţi. Prin urmare, 
abilitatea de a ne antrena și de a ne dezvolta tehnicile și capacităţile de autoinfluenţare ne 
ajută să fim mai eficienţi, ne mărește gradul de flexibilitate și capacitatea de a ne adapta la 
medii în schimbare, ne face mai orientaţi înspre obiective și ne protejează bunăstarea, 
deoarece nu vedem sarcinile necesare ca pe poveri neplăcute. 
 
Acest capitol îi ajută pe consilierii VET ca dvs. să afle mai multe despre dimensiunea 
inteligenţei emoţionale a capacităţii de a vă influenţa pe sine. În primul rând, veţi explora 
elementele esenţiale ale acestei abilităţi și competenţele sale corespunzătoare. Apoi, veţi 
avea acces la două planuri de workshop pe care le puteţi folosi împreună cu cursanţii dvs. 
pentru a-i sprijini în dezvoltarea abilităţilor de auto-influenţare și autogestionare. 
 

Ce ar trebui să știţi despre autogestionare 
 
Conform unor teorii, procesul de autogestionare este văzut ca abilitatea de a deţine controlul 
asupra emoţiilor noastre, astfel încât acestea să nu ne controleze (Mersino, 2007). Această 
abilitate nu se limitează doar la simpla detectare a emoţiilor și la rigidizarea lor pentru a 
diminua experienţele neplăcute, ci poate merge chiar mai departe până la provocarea 
intenţionată a anumitor emoţii (Goleman, 1998) sau folosirea lor pentru a obţine obiective 
specifice ( Mayer & Salovey, 1997). Abilitatea de a ne pune propriile nevoi și emoţii de 
moment în așteptare și de a ne gestiona continuu tendinţele ar putea contribui la urmărirea 
unor obiective mai mari și mai importante în viitor (T. Bradberry, J. Greaves, 2005). Adele B. 
Lynn consideră influenţa personală ca fiind „capacitatea cuiva de a-i conduce pe alţii în mod 
pozitiv, de a-i inspira pe ceilalţi, precum și pe sine însuși” (A. Lynn, 2008, p.8). Lynn vede 
influenţa personală ca aflându-se pe două dimensiuni: influenţarea celorlalţi și influenţarea 
sinelui, unde auto-influenţarea este determinată de 5 competenţe cheie pe care le-aţi putea 
dezvolta la cursanţii dumneavoastră: 

• Încrederea în sine 
• Iniţiativă și responsabilitate 
• Orientarea obiectivelor 
• Optimism 
• Flexibilitate și adaptabilitate 

 
Să explorăm pe scurt fiecare dintre aceste cinci competenţe la care puteţi lucra cu cursanţii 
dvs.: 
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• Încrederea în sine, care presupune să crezi în mod adecvat în abilităţile sau aptitudinile 

tale. Pe măsură ce dezvoltă această competenţă, cursanţii ar trebui să dobândească 
abilităţi pentru a-și evalua în mod realist abilităţile și pentru a le demonstra într-un mod 
convingător celorlalţi. În timpul cursului, ar trebui să atrageţi atenţia asupra diferenţei 
dintre încredere și aroganţă. O persoană cu încredere bună de sine știe cum să ia o poziţie 
și să o exprime fără să-i jignească pe ceilalţi. Le puteţi prezenta cursanţilor importanţa 
ilustrării abilităţilor lor cu fapte concrete din trecut și prezent. Puteţi oferi consiliere și 
instruire cu privire la comunicarea verbală și nonverbală, deoarece încrederea în sine este 
foarte adesea exprimată chiar și fără intenţie prin utilizarea specifică a limbajului, 
cuvintelor și a limbajului corpului. 

 
• Iniţiativă și responsabilitate, care sunt ghidate intern pentru a lua măsuri sau acţiuni și a-
și asuma responsabilitatea pentru acele acţiuni. Puteţi aborda acest subiect cu cursanţii 
dvs. în două etape: creșteţi-vă proactivitatea și forţa de iniţiativă și evaluaţi consecinţele 
iniţiativelor pentru a le accepta și a vă asuma responsabilitatea. Instruiţi-vă cursanţii cum 
să identifice posibile domenii pentru iniţiative în mediul lor de lucru și ajutaţi-i să 
găsească motivaţia necesară pentru a depune efortul înspre acele iniţiative. Atrageţi 
atenţia în mod specific asupra noţiunii de „responsabilitate”, deoarece de foarte multe ori 
neasumarea responsabilităţii după luarea unei iniţiative poate duce la comportamente 
negative și frustrare.  

 
• Orientarea către obiective, care presupune stabilirea de obiective pentru sine și munca 

înspre atingerea acelor obiective. În timp ce exersaţi orientarea către obiective cu 
cursanţii dvs., discutaţi despre diferenţa dintre obiectivele interne și externe și despre 
cum pot acestea fi identificate. Subliniaţi diferenţa dintre iniţiativă și orientarea către 
obiective: se pot genera o mulţime de iniţiative, dar fără un obiectiv comun și o orientare 
clară nu se va ajunge la rezultate. 
Iniţiativa se referă la trecerea la acţiune, orientarea înspre obiective stabilește direcţia 
acţiunii. Puteţi oferi consiliere și vă puteţi instrui cursanţii cu privire la modul de stabilire 
a obiectivelor personale pentru fiecare dintre rolurile lor sociale. Învăţaţi-i cum să își 
construiască un sistem individual de stabilire a obiectivelor. Un alt aspect important pe 
care ar trebui să vă concentraţi este identificarea obiectivelor profesionale specifice în 
relaţie cu diferite poziţii și niveluri ierarhice.  
Dacă doriţi să mergeţi mai departe cu această competenţă, puteţi lucra la abilitatea de a 
stabili un cadru de timp pentru atingerea diferitelor obiective și de a vă ajuta cursanţii să 
dezvolte abilităţi emoţionale pentru a face faţă nerealizării obiectivelor.  

 
• Optimismul, care este tendinţa de a privi partea luminoasă a lucrurilor și de a spera la 

cele mai bune lucruri. Dacă doriţi să lucraţi la această competenţă cu cursanţii dvs., 
începeţi cu identificarea nivelului lor de optimism / pesimism cu privire la situaţii 
concrete din experienţa lor sau prin plasarea în situaţii ipotetice. Apoi, puteţi să îi instruiţi 
pe cursanţi cu privire la modul în care pot vedea dificultăţile ca fiind oportunităţi 
provocatoare și de a găsi energia sau dorinţa de a prelua sarcini dificile. Învăţaţi-i cum să 
facă faţă provocărilor cu un moral bun și să accepte eșecul ca pe o șansă de îmbunătăţire 
și un pas mai aproape de succes. 
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• Flexibilitate și adaptabilitate, care reprezintă capacitatea de adaptare la nevoile altora sau 
la diverse situaţii, după caz. Misiunea dvs. atunci când lucraţi la dezvoltarea acestor 
competenţe cu cursanţii dvs. este de a-i ajuta să-și poată evalua și crește flexibilitatea în 
gândire, luarea deciziilor și comportamentul pentru a putea răspunde la condiţii aflate 
într-o continuă schimbare, la situaţii, oameni și tehnologii din mediul lor de lucru. Mai 
ales în ziua de astăzi, când tehnologiile digitale și robotizarea influenţează din ce în ce 
mai mult toate procesele de producţie, abilitatea de a nu rămâne ancorat în trecut și 
abilitatea de pregătire pentru viitor sunt cruciale atunci când vine vorba de integrarea în 
muncă. „Adaptarea la tehnologie, pieţe noi, influenţe globale, fuziuni și achiziţii, sisteme 
noi, șefi noi, spaţii noi de construcţie și chiar spaţiu virtual, toate ne pun la încercare 
flexibilitatea.” (Lynn, 2008). Flexibilitatea și adaptabilitatea sunt, de asemenea, strâns 
legate de abilităţile de lucru în echipă ale cursanţilor deoarece au de-a face cu capacitatea 
de a fi toleranţi și a ne acomoda la ceilalţi. Vă puteţi ghida cursanţii să-și exercite empatia 
și capacitatea de a interacţiona cu ceilalţi. Învăţaţi-i pe cursanţi despre dimensiunea 
relativă a „comportamentelor de succes”. Un comportament de succes într-o situaţie ar 
putea duce la un eșec într-un alt mediu. Vă puteţi instrui cursanţii în abilitatea de a 
înţelege mediul înconjurător și de a-și regla comportamentul pentru a obţine rezultatul 
dorit. 

 
Cât de mult vă poate ajuta să vă influenţaţi pe sine și de ce este relevant acest lucru în viaţa 
profesională? 
 
Înţelegerea și formarea abilităţilor de auto-influenţare vă pot sprijini cursanţii în următoarele 
moduri: 

• Creșterea încrederii în sine îi va ajuta pe cursanţi să își asume mai multe riscuri, să 
depășească provocări, să vizeze la oportunităţi mai bune de muncă, să crească 
profesional și să reușească să își asume sarcini mai dificile. 

• Înţelegerea dimensiunilor încrederii în sine le va permite cursanţilor să afișeze 
încredere la locul de muncă, evitând în același timp riscul de a fi aroganţi și de a-i 
jigni pe ceilalţi; 

• Creșterea capacităţii lor de a avea iniţiative îi va face pe cursanţi mai proactivi în 
căutarea de oportunităţi de locuri de muncă și le va permite să fie mai independenţi și 
să aibă performanţă mai mare la locul de muncă, devenind surse de idei de 
îmbunătăţire pentru echipele și organizaţiile lor; 

• Știind cum să-și stabilească obiective, se vor orienta mai bine în procesul de căutare a 
unui loc de muncă și își vor evalua cu mai mare ușurinţă priorităţile atât în ocupaţiile 
lor personale, cât și profesionale; 

• Încrederea în sine și optimismul vor spori motivaţia cursanţilor și vor ușura procesul 
de integrare în muncă; 

• Dezvoltându-și optimismul și abilităţile de a vedea oportunităţi în fiecare situaţie 
dificilă, veţi îmbunătăţi perseverenţa cursanţilor și rezolvarea eficientă a problemelor 
și veţi crește șansa acestora de a avea sănătate bună, o viaţă lungă și eliberare de 
traume; 

• Flexibilitatea și adaptabilitatea vor îmbunătăţi succesul ocupaţional și popularitatea 
cursanţilor dvs. și le vor spori șansele de a-și găsi un loc de muncă și de a se potrivi 
cerinţelor acestuia. 
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În secţiunea următoare, vă vom prezenta în detaliu trei planuri de workshop pe care le puteţi 
folosi împreună cu cursanţii dvs. pentru a-i sprijini să evalueze și să-și îmbunătăţească 
abilităţile de auto-influenţare. Cu toate acestea, există mai multe activităţi și resurse pe care 
le puteţi folosi pentru a vă sprijini cursanţii în acest proces de învăţare despre ei înșiși, cum ar 
fi teste de personalitate, activităţi de auto-reflecţie și analiză, metode vizuale, instrumente de 
planificare etc. 
 
Resurse: 
● Mersino, Anthony C. 2007. Emotional intelligence for project managers: the people skills 

you need to achieve outstanding results. 
● Daniel Goleman, 1998. Working with Emotional Intelligence. Bathnal Books. 
● Mayer & Salovey, 1997. “What is emotional intelligence?”, P. Salovey & D. Sluyter (Eds). 
● Travis Bradberry and Jean Greaves, 2005. The emotional intelligence quick book: 

everything you need to know to put your EQ to work. 
● Lynn, A. B. 2005. The EQ Difference: A Powerful Program for Putting Emotional 

Intelligence to Work. 
● Lynn, A. B. 2008. The EQ Interview: Finding Employees with High Emotional Intelligence. 

 

Planurile de workshop 
Sprijiniţi-vă cursanţii în a dobândi abilităţi de autogestionare 
 
1. Planul de workshop – Acţionaţi ca și cum… 
 
Obiective de învăţare: 
• Cursantul va înţelege cum să adopte comportamente care ar putea diferi de starea lor 

emoţională. Astfel, starea emoţională a cursantului va fi influenţată de comportamentul 
adoptat. 

• Cursanţii își vor exersa următoarele abilităţi: ieșirea din zona lor de confort, respectarea 
circumstanţelor externe pe lângă propriile nevoi și voinţe, încredere în sine, iniţiativă, 
orientare înspre obiective, optimism, flexibilitate. 

 
Dimensiunea recomandată a grupului: 5-15 cursanţi 
Timp estimat: 60 min  
Materiale necesare: spaţiu mare, astfel încât toţi participanţii să poată forma un cerc; muzică 
de fundal. 
Pașii workshopului: 
 

Pași Timp 
Pasul 1 
Începeţi prin a prezenta tehnica „acţionaţi ca și cum” ca pe unul dintre cele mai puternice 
instrumente utilizate de terapia cognitiv-comportamentală, precum și în practicile și 
antrenamentele de actorie. Acţionând „ca și cum” îi poate ajuta pe cursanţi să lucreze la 
obiceiuri și modele care îi împiedică să își atingă obiectivele dorite. Este un instrument 
extrem de util pentru schimbarea gândurilor, credinţelor și atitudinilor. 
 
 Tehnica este cunoscută și sub denumirea de „fake it till you make it” și vă puteţi începe 
prezentarea cu exemplul din The Wolf of Wall Street: „Acţionează ca și cum! Comportă-te 

5 min. 
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ca și cum ai fi deja un om bogat, și atunci vei deveni cu siguranţă bogat. Comportă-te ca și 
când ai avea o încredere de neegalat în tine și atunci oamenii vor avea cu siguranţă încredere 
în tine. Acţionează ca și cum ai avea o experienţă de neegalat iar oamenii îţi vor urma 
sfaturile. Acţionează ca și cum ai avea deja un succes extraordinar și, la fel de sigur precum 
faptul că eu stau astăzi aici - vei deveni de succes.” - Jordan Belfort, The Wolf of Wall Street. 
A acţiona”ca și cum” este un instrument de mare impact care constă pur și simplu în 
faptul că ne comportăm, gândim și simţim ca și cum am avea deja ceva ce ne dorim sau 
ceva ce vrem să se întâmple sau că știm deja cum să facem ceva ce vrem cu adevărat să 
facem. 
Rugaţi pe scurt cursanţii dvs. să reflecteze la acest lucru și să împărtășească experienţa 
lor în cazul în care au folosit deja o abordare similară în procesul lor de căutare a unui 
loc de muncă.  
Pasul 2 
Puneţi niște muzică dinamică în fundal. 
Rugaţi cursanţii să formeze un cerc.  
Apoi atribuiţi fiecăruia dintre ei un rol. De exemplu: 
„Comportă-te ca și cum ţi-ar fi frică de întuneric”. 
„Comportă-te ca și cum ai fi milionar.” 
„Comportă-te ca și când ţi-ai suspecta soţul de infidelitate”. 
„Comportă-te ca și când ai fi câștigător al premiului Oscar” 
„Comportă-te ca și cum tocmai ai fi fost promovat drept director executiv al companiei” 
Acum rugaţi fiecare participant să meargă unul câte unul în centrul cercului și să se 
comporte conform rolului atribuit. Participanţii pot interacţiona cu restul grupului sau 
pot acţiona individual. Fiecare „joc de scenă” trebuie să dureze nu mai mult de 2 minute.  
După ce toată lumea a participat, cereţi grupului să împărtășească pe scurt ceea ce a fost 
dificil pentru ei și cum s-au simţit în timpul exerciţiului.   

20 min. 

Pasul 3 
Acum cereţi fiecărui participant să identifice gândirea automată sau convingerea 
disfuncţională care stă în calea poziţiei dorite.  
Rugaţi-i, de asemenea, să identifice toate lucrurile pe care le-ar face dacă ar crede exact 
opusul acelui gând. 
Acum cereţi-le să meargă din nou unul câte unul în centru și să ilustreze acele gânduri 
opuse printr-o singură afirmaţie. 
După ce toată lumea a participat, cereţi grupului să împărtășească pe scurt ceea ce a fost 
dificil pentru ei și cum s-au simţit în timpul exerciţiului. 

20 min. 

Pasul 4 
Discutaţi și reflectaţi mai detaliat asupra celor două exerciţii cu grupul de cursanţi. 
Invitaţi fiecare participant să compare cele două experienţe și să explice cum s-a simţit 
înainte, în timpul și după exerciţiu. Rugaţi participanţii să ofere feedback cu privire la 
jocul scenic al celorlalţi și să compare credibilitatea jocului din cele două exerciţii. 
Le-aţi putea pune întrebări suplimentare, cum ar fi: 

• Ce v-ar împiedica să „acţionaţi ca și cum” într-o situaţie reală? 
• Care ar putea fi consecinţele posibile pentru dvs. / pentru ceilalţi? 
• Cum intenţionaţi să depășiţi dificultăţile pe care le-aţi întâmpinat în timpul 

exerciţiului? 
• Aţi învăţat ceva nou despre voi înșivă?  

10 min. 

Pasul 5  
Sfătuiţi cursanţii să repete zilnic comportamentele efectuate timp de cel puţin o lună și 
să observe efectul acestui exerciţiu. Devine mai ușor? Are impact asupra vieţii lor de zi cu 
zi? Etc. 
Spuneţi-le să se gândească și la alte comportamente pe care ar dori să le schimbe și să 
repete exerciţiul cu acele alte exemple. 

5 min. 
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Acest workshop este inspirat de AB Lynn, The EQ Difference, 2005, p. 220 și practicile de 
terapie cognitivă comportamentală. 
 
2. Planul de workshop – Dar nu am vrut să…  
 
Obiective de învăţare: 
• Prin acest exerciţiu, cursanţii dvs. vor vedea cum să se gândească la rezultatul 

comportamentului lor, mai degrabă decât la intenţia comportamentului lor.  
• Exerciţiul ar trebui să contribuie la îmbunătăţirea empatiei și a capacităţii lor de a rezolva 

conflicte. Vor dezvolta capacitatea de a-și vedea comportamentul din punctul de vedere al 
celuilalt.  

• Îi va ajuta pe cursanţi să își influenţeze acţiunile mai ușor pentru a obţine rezultate mai 
bune. 

 
Dimensiunea recomandată a grupului: 10-20 de cursanţi 
Timp estimat: 50 min  
Materiale necesare: hârtie, stilou, Foaia de lucru – Intenţiile, așa cum apare mai jos. 
Pașii workshopului: 
 

Pași Timp 
Pasul 1: 
Discutaţi cu cursanţii despre cuvântul „intenţie”. Rugaţi-i să își împărtășească ideile 
despre semnificaţia acestui cuvânt. Explicaţi faptul că intenţiile noastre nu sunt vizibile 
pentru oamenii cu care interacţionăm. Singura modalitate prin care intenţia devine 
vizibilă este prin comportament și cuvinte. Daţi câteva exemple personale despre 
momentul în care intenţia și comportamentul sunt aliniate și nealiniate.  

5 min. 

Pasul 2: 
1. Oferiţi fiecărui cursant o foaie de lucru. 
2. Rugaţi-i să se gândească la un incident în care intenţiile lor nu s-au potrivit cu 

cuvintele sau comportamentele lor. 
3. Cereţi-le să completeze foaia de lucru.  

15 min. 

Pasul 3: 
După ce fiecare cursant a completat foaia de lucru, invitaţi-i să își prezinte cazurile unul 
câte unul. 
Folosiţi ocazia pentru a discuta cu grupul fiecare caz și invitaţi-i să reflecteze în detaliu 
asupra opiniilor și sentimentelor lor în legătură cu situaţiile menţionate.  
Puteţi utiliza următoarele întrebări pentru a susţine dinamica discuţiei: 
• Care este avantajul reflectării în situaţiile în care intenţia noastră nu a avut 

rezultatul dorit? 
• Cum putem folosi aceste informaţii pentru a ne îmbunătăţi interacţiunile cu ceilalţi? 
• De ce este important să ne gândim la o modalitate alternativă de a ne comporta? 

(Gândindu-ne la un mod alternativ prin care ne-am fi putut comporta, exersăm să 
fim mai bine pregătiţi pentru următoarea ocazie.) 

• Ce putem face după ce faptul s-a petrecut? (Vorbitul despre situaţie cu cealaltă 
persoană este întotdeauna recomandat, astfel încât putem risipi tensiunea din aer. 
De asemenea, vă oferă posibilitatea de a vă cere scuze și de a înţelege pe deplin 
perspectiva celeilalte persoane.) 

 

20 min. 
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Atenţie: asiguraţi-vă că în timpul exerciţiului cursanţii nu dau vina pe cealaltă persoană 
spunând lucruri precum: „Ai înţeles greșit” sau „Ești foarte sensibil” sau „Nu m-ai 
ascultat”. Scopul acestui exerciţiu este de a ajuta participanţii să își examineze 
comportamentul și modul în care acest comportament ar fi putut fi schimbat pentru a 
obţine un rezultat mai bun. 
Pasul 4: 
La sfârșitul exerciţiului, puteţi pune următoarele întrebări: 
• „Cum v-aţi simţit în timpul exerciţiului?” 
• „Aţi învăţat ceva nou despre voi înșivă?”  
• „Cum aţi putea fi dispuși să folosiţi ceea ce am discutat astăzi la locul de muncă?” 

10 min. 

 
Foaia de lucru - Intenţiile 

 
Am spus sau am făcut... Ce am vrut să spun... Rezultatul... Aș fi putut să spun / să 

fac... 
Exemplu: „Nu credeam 
că este mare lucru”.  
 

Am crezut că putem 
face asta fără eforturi 
mari. 
 

Ai crezut că nu cred 
că este important.  
 

„Aș fi bucuros să te ajut. 
Nu cred că durează 
mult. Când ai vrea să 
începem?” 

    

 
Acest workshop este inspirat de AB Lynn, Quick emotional intelligence activities for busy 
managers, 2007, p. 108. 
 
3. Planul de workshop – Stabilirea obiectivelor 
 
Obiective de învăţare: 
• Ajutaţi-vă cursanţii să înţeleagă importanţa fiecăruia dintre rolurile lor sociale și să își 

definească obiective pentru fiecare rol 
• Înţelegerea importanţei de a avea un echilibru în atingerea fiecărui obiectiv conectat la 

roluri 
• Învăţaţi cum să stabiliţi obiective SMART 
 
Dimensiunea recomandată a grupului: 15-25 de cursanţi 
Timp estimat: 60 min 
Materiale necesare: hârtie, stilou, Foaia de lucru – Obiectivele, așa cum apare mai jos. 
Pașii workshopului: 
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Pași Timp 
Pasul 1 
Începeţi prin a prezenta conceptul de 4 identităţi așa cum apare acesta în imagine: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Identitatea Programată se referă la modul în care părinţii, prietenii, colegii, managerii 
etc. se așteaptă ca noi să creștem și să ne dezvoltăm din punct de vedere personal și 
profesional. Aceasta este strâns legată de așteptările societăţii în care trăim.  
Identitatea Reflectată este modul în care ceilalţi (părinţi, prieteni, etc.) ne văd bazat pe 
comportamentul și realizările noastre reale. 
Identitatea Amintită reprezintă opinia noastră personală despre noi înșine și despre 
realizările noastre bazată pe experienţele noastre trecute. Este important să subliniem 
că, dacă am fost buni la dans în urmă cu 10 ani și nu am mai dansat de atunci, s-ar putea 
să fi pierdut această abilitate. La fel ca în situaţia în care nu știam să scriem eseuri acum 
5 ani, dar am fost la o oră de redactare în ultima lună, iar acum avem abilităţi mai bune 
de scriere. Este important să ne evaluăm identitatea în acest moment! 
Identitatea creată este direcţia în care ne dorim să mergem. Este legată de cea mai bună 
versiune a noastră din viitor, așa cum dorim să fie. Aceasta este identitatea care ar trebui 
luată în considerare în stabilirea obiectivelor viitoare.   

10 min. 

Pasul 2 
Acum, rugaţi-vă cursanţii să identifice 4 roluri sociale pe care le au în prezent.  
Primul rol ar trebui să fie întotdeauna „Eu”. Rugaţi-i să se gândească care sunt 
responsabilităţile, dorinţele, așteptările lor în ceea ce privește nevoile și dorinţele 
personale. Apoi ar putea adăuga un „rol familial” (soră, mamă, fiu etc.), un „rol 
profesional” (manager, casier, asistent medical etc.), un „rol specific grupului social” 
(prieten, membru al echipei sportive, membru al grupei de teatru etc.), și așa mai 
departe...  

5 min. 

Pasul 3 
Prezentaţi conceptul de obiectiv „SMART”: 
S - un obiectiv ar trebui să fie specific 
M - un obiectiv ar trebui să fie măsurabil 
A - un obiectiv ar trebui să fie realizabil  
R - un obiectiv ar trebui să fie relevant pentru un rol personal specific 
T - un obiectiv ar trebui să fie limitat într-un cadru de timp. 
 
 
  

5 min. 

Future 

Programmed 
identity 

Reflected 
identity 

Remembered 
identity 

Created 
identity 

The others Me 

Past 
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Pasul 4 
Acum rugaţi-vă cursanţii să folosească Foaia de lucru pentru obiective- Goal Worksheet 
(primele 2 coloane) și să identifice câte un obiectiv pentru fiecare dintre cele 4 roluri pe 
care le-au definit anterior. 
Daţi-le următoarele instrucţiuni: 

1. Gândiţi-vă la identitatea voastră creată. De exemplu, aș vrea să vorbesc spaniola. 
2. Gândiţi-vă la obiective care sunt relevante pentru această identitate în momentul 

actual. De exemplu: lucrez cu o mulţime de spanioli și cunoașterea limbii m-ar 
ajuta în munca mea. 

3. Formulaţi aceste obiective într-un mod foarte specific și măsurabil. De exemplu: 
aș vrea să stăpânesc limba spaniolă la nivel C2. 

4. Evaluaţi dacă acest obiectiv este realizabil. Ești bun la învăţarea limbilor străine? 
Ai timpul necesar pentru a te dedica? Etc. 

5. Setaţi un cadru de timp în care doriţi să atingeţi acest obiectiv. De exemplu: În 10 
luni, vreau să stăpânesc limba spaniolă la nivel C2.  

10 min. 

Pasul 5 
După definirea obiectivelor, invitaţi fiecare cursant să și le prezinte și să discute puţin 
despre gândurile și sentimentele pe care le-a avut participând la exerciţiu. 
Care au fost dificultăţile pe care le-au întâmpinat cursanţii?  

15 min. 

Pasul 6 
Rugaţi cursanţii să se gândească care sunt sarcinile pe care ar trebui să le execute pentru 
a se apropia de obiectivele definite și în ce ordine ar trebui să le pună în aplicare. 
Discutaţi despre importanţa stabilirii priorităţilor. Prioritizarea este forţa de a spune „Da” 
sarcinilor importante și „Nu” celor mai puţin importante. Cereţi-le să completeze ultimele 
două coloane din Foaia de lucru a obiectivelor (Goal Worksheet).  

10 min. 

Pasul 7 
Pentru a finaliza exerciţiul, puteţi discuta cu cursanţii despre experienţa lor generală și 
să îi întrebaţi dacă au descoperit ceva nou despre ei înșiși și cum vor folosi tehnica 
SMART în procesul de căutare a unui loc de muncă.  

5 min. 

 

Foaia de lucru - Obiective 
 

Rol  Obiectiv Sarcini de făcut în 
următoarea săptămână 

Sarcini de făcut în 
luna următoare 

Exemplu: Student 
masterand. 

Să absolvesc cursul 
meu de masterat. 

Să citesc primele două 
capitole ale cărţii de 
economie. 

Să citesc cele 5 
capitole ale cărţii de 
economie. 

    

 
Acest workshop este inspirat din cartea lui Sean Covey, „The 7 habits of highly efficient 
teens”.  
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Capitolul 7.  
Managementul obiectivelor profesionale  
& personale 
 
Ca și una dintre principalele dimensiuni ale inteligenţei emoţionale, managementul 
obiectivelor profesionale și personale, ori măiestria în gestionarea unui scop și a unei viziunii, 
îi ajută pe cursanţi să descopere mai multe despre ei înșiși și să găsească locuri de muncă sau 
să urmeze calea profesională care se potrivește cu valorile, interesele, abilităţile, motivaţiile, 
punctele lor forte etc. De ce este important scopul? Richard N. Bolles, autorul best-sellerului 
What Color is Your Parachute? - unul dintre cele mai bune ghiduri de carieră din ultimele 
patru-cinci decenii - are cel mai bun răspuns, care descrie perfect situaţia actuală a pieţei 
muncii și a celor care își caută primul loc de muncă sau își schimbă cariera: „Majoritatea celor 
care își caută un loc de muncă eșuează în a-și găsi locul de muncă de vis, nu pentru că le 
lipsesc suficiente informaţii despre piaţa muncii, ci pentru că le lipsesc informaţii despre ei 
înșiși” (2012, ediţia Kindle, Loc. 3352). 
 
Acest capitol îi ajută pe consilierii VET ca dvs. să afle mai multe despre dimensiunea 
inteligenţei emoţionale a măiestriei de gestionare a unui scop și a unei viziuni personale. În 
primul rând, veţi explora elementele esenţiale ale acestei abilităţi și competenţele sale 
corespunzătoare. Apoi, veţi avea acces la două planuri de workshop pe care le puteţi folosi 
împreună cu cursanţii dvs. pentru a-i sprijini în găsirea scopului lor, definirea valorilor lor și 
planificarea acţiunilor în direcţia obiectivelor lor profesionale. 
 

Ce ar trebui să știţi despre managementul obiectivelor personale și 
profesionale  
 
Adele B. Lynn consideră măiestria de gestionare a scopului și viziunii ca fiind unul dintre 
domeniile de bază ale inteligenţei emoţionale, fiind „atât motivul pentru care ne străduim să 
fim inteligenţi emoţionali, cât și motorul care ne ţine ancoraţi” (2005, p. 42). Astfel, ea o 
definește ca pe „capacitatea de a aduce autenticitate vieţii cuiva și de a trăi conform 
intenţiilor și valorilor noastre” (Lynn, 2008, p. 129). Această abilitate ne ajută să ne gestionăm 
emoţiile și relaţiile cu ceilalţi. În modelul actualizat al inteligenţei emoţionale a lui Mayer, 
Caruso și Salovey (2016), această abilitate ar putea fi identificată în cea de-a patra ramură - 
Gestionarea emoţiilor, în următoarele domenii de raţionament: „Evaluează strategiile pentru a 
menţine, reduce sau intensifica un răspuns emoţional”, respectiv „Gestionează-ţi eficient 
propriile emoţii pentru a obţine un rezultat dorit” (p. 294). 
 
Pentru a vă susţine cursanţii cu succes, ar trebui să vă familiarizaţi cu competenţele pe care 
aceștia ar trebui să le dobândească. Potrivit lui Lynn (2008), există trei competenţe de bază. 
Astfel, cursanţii dvs. ar trebui să poată: 

1. Înţelege scopul și valorile lor de viaţă; 
2. Acţiona pentru a atinge acest scop; 
3. Obţine autenticitate în viaţa lor profesională. 
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Să explorăm pe scurt fiecare dintre aceste trei competenţe pe care cursanţii dvs. ar trebui să 
le dezvolte: 
 

1. Prin înţelegerea scopului și valorilor lor, cursanţii ar trebui să înveţe cum să se 
descopere și să se înţeleagă pe ei înșiși, identificând și definind în mod clar valorile, 
interesele, motivaţiile, abilităţile, talentele, punctele lor forte etc. Astfel, serviciile dvs. 
de consiliere ar trebui să îi ajute în acest proces de învăţare, sprijinindu-i în același 
timp să înţeleagă cum un scop clar îi poate ajuta să obţină slujba dorită.  
Până acum, s-ar putea să vă fi întrebat totuși care este scopul. Credem că cel mai bun 
răspuns la întrebarea dvs. este cel dat de Matthew Kelly în cartea sa The Dream 
Manager: „Scopul unei persoane este să devină cea mai bună versiune a lui sau a ei 
însuși/însăși” (2007, p. 21). Ajutaţi-vă cursanţii să descopere care este cea mai bună 
versiune la care aspiră. De asemenea, învăţaţi-i că acesta nu este un proces de 
rezolvare a problemelor, ci unul de învăţare, care se petrece în etape, prin explorarea 
și experimentarea vieţii (Bolles, 2017). 
 

2. Cursanţii dvs. ar trebui să știe, de asemenea, că nu este suficient să își descopere 
scopul și valorile, ca să își îmbunătăţească inteligenţa emoţională și viaţa profesională. 
Ei ar trebui și să poată acţiona pentru a-și atinge scopul și pentru a-și trăi viaţa 
conform valorilor lor. I-aţi putea ajuta să stabilească ce acţiuni trebuie să întreprindă 
și ce îi motivează înspre a face acele acţiuni. De asemenea, ar trebui să înveţe tehnici 
specifice pentru a-și atinge obiectivele și visele și pentru a-și putea canaliza energia 
înspre scopul lor. Ar trebui să se folosească de autocontrol, disciplină, calibrarea 
corectă a emoţiilor și construirea unor relaţii bune cu ceilalţi. În cele din urmă, ar 
trebui să poată identifica apatia și negativitatea generate de lipsa legăturii dintre 
munca, scopul și valorile lor. 
 

3. Mai mult, cursanţii dvs. ar trebui să înveţe cum să devină autentici și să dea dovadă de 
transparenţă în ceea ce întreprind. În calitate de consilier VET, ar trebui să-i îndrumaţi 
să își înţeleagă și să își alinieze motivele, acţiunile, intenţiile, valorile și scopul. Având 
toate aceste lucruri aliniate, cursanţii au șansa să trăiască o viaţă profesională cu mai 
puţine conflicte și frustrări și relaţii mai pline de satisfacţie și de încredere. Ei ar trebui 
și să înveţe cum să își poată identifica emoţiile negative din valori sau obiective 
conflictuale, să își gestioneze emoţiile și să adopte o nouă abordare în viaţa lor 
profesională. În cele din urmă, ar trebui să înveţe că în relaţii, autenticitatea înseamnă 
pur și simplu să îţi onorezi angajamentele și promisiunile. 

Cum poate măiestria de gestionare a scopului și a viziunii să vă ajute cursanţii și de ce este 
relevantă această abilitate în viaţa profesională? 
 
Explorând beneficiile măiestriei de gestionare a scopului și viziunii, așa cum le prezintă Lynn 
(2005, 2008), aflăm că aceste competenţe de înţelegere a scopului și valorilor proprii, a 
acţiunilor în direcţia acestora și a trăirii unei vieţi autentice vă pot sprijini cursanţii după cum 
urmează: 
 

• Identificarea scopului și a valorilor îi ajută pe cursanţi să găsească locuri de muncă 
care să îi satisfacă într-o măsură mai mare și să trăiască cu mai puţine frustrări, stres 
sau alte emoţii negative. Așa cum spun Clark, Osterwalder și Pigneur (2012): „Locurile 
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de muncă de vis sunt mai adesea create decât găsite (...) crearea necesită o puternică 
cunoaștere a sinelui” (p. 84). 

• Cunoașterea scopului îi ajută pe cursanţi să determine cu mai mare ușurinţă ce 
răspunsuri emoţionale servesc acestui scop și ce răspunsuri emoţionale îl vor sabota. 
Astfel, își pot gestiona cu eficacitate emoţiile pentru a atinge un scop specific pentru 
ei înșiși. 

• Abordând viaţa profesională printr-un scop mai mare, cursanţii vor înţelege mai bine 
unde să-și plaseze energia și vor pierde mai puţin timp și resurse cu momentele și 
emoţiile negative. 

• Scopul și valorile clare ajută, de asemenea, în procesul de luare a deciziilor atunci 
când cursanţii se confruntă cu alegeri dificile de muncă sau de viaţă. 

• Scopul menţine pe oricine motivat în slujbă, muncă și viaţă. 
• Când acţionează în direcţia scopului lor, cursanţii obţin un sentiment de autocontrol, 

putere și fericire. 
• Când încearcă să își alinieze motivaţiile, acţiunile, intenţiile, valorile și scopul, 

cursanţii nu vor căuta să se angajeze în organizaţii care merg împotriva valorilor sau 
scopului lor și își vor găsi locuri de muncă mai potrivite. 

• Autenticitatea îi ajută să obţină un nivel ridicat de încredere și respect în rândul 
echipelor lor și să-și îmbunătăţească relaţiile de muncă. 

 
În secţiunea următoare, vom prezenta în detaliu două planuri de workshop pe care le puteţi 
folosi împreună cu cursanţii dvs. pentru a-i sprijini să-și identifice scopul și să își facă planuri 
pentru a acţiona în direcţia scopului și valorilor lor. Cu toate acestea, puteţi utiliza mai multe 
activităţi și resurse pentru a vă sprijini cursanţii în acest proces de învăţare despre ei înșiși, 
cum ar fi teste de personalitate, auto-reflecţie și activităţi de analiză, metode vizuale, 
instrumente de planificare etc. Multe dintre acestea sunt disponibile în resursele menţionate 
în această scurtă introducere. 
 
Resurse: 

● Bolles, R. N. 2012 & 2017. What Color is Your Parachute? A Practical Manual for Job-
Hunters and Career-Changers. 

● Clark, T., Osterwalder, A., Pigneur, Y. 2012. Business Model You. A One-Page Method 
for Reinventing Your Career. 

● Kelly, M. 2007. The Dream Manager. 
● Lynn, A. B. 2005. The EQ Difference: A Powerful Program for Putting Emotional 

Intelligence to Work. 
● Lynn, A. B. 2008. The EQ Interview: Finding Employees with High Emotional 

Intelligence. 
● Mayer, J.D., Caruso, D. R., Salovey, P. 2016. The ability model of emotional intelligence: 

principles and updates. Emotion Review. Vol. 8, No. 4, pp. 290-300. 
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Planurile de workshop 
Spriniţi-vă cursanţii să înveţe cum să își gestioneze obiectivele 
profesionale și personale 
 
1. Planul de workshop – Roluri multiple 
 
Obiective de învăţare: 

• Cursanţii vor putea să se definească pe ei înșiși, înţelegându-și mai bine valorile, într-
un mod care ajută la avansarea vieţii lor profesionale; 

• Cursanţii vor putea identifica cariere/locuri de muncă care să corespundă valorilor, 
intereselor, motivaţiilor sau afinităţilor lor. 

 
Dimensiunea recomandată a grupului: 10-20 de cursanţi 
Timp estimat: 60 min (1 oră) 
Materiale necesare: sticky notes mari sau coli de hârtie color A4/A5, pixuri, markere 
Pașii workshopului: 
 

Pași Timp 

Pasul 1 
Începeţi exerciţiul prezentând participanţilor vizualizarea lui Richard N. Bolles despre 
„căutarea unui loc de muncă” (a se vedea mai sus): „Majoritatea celor care își caută un 
loc de muncă dar nu reușesc să-și găsească locul de muncă visat eșuează nu pentru că 
nu au suficiente informaţii despre piaţa muncii, ci pentru că le lipsesc informaţii despre 
ei înșiși”. Ideea este de a le transmite cursanţilor că, de cele mai multe ori, nu este 
vorba despre locurile de muncă, ci despre a afla mai multe despre cine sunt, ce pot face, 
care este valoarea lor adăugată și ce ar dori pentru ei înșiși în această viaţă.  
 
Rugaţi cursanţii să reflecteze la acest lucru și să împărtășească cu întregul grup ideile sau 
experienţele pe care le-ar putea avea și care ar putea avea legătură cu această abordare 
a pieţei muncii. 

5 min. 

Pasul 2 
Spuneţi cursanţilor că urmează să le prezentaţi un instrument puternic și rapid 
dezvoltat de Richard N. Bolles, numit „Cine sunt eu?”. Acest instrument îi ajută să 
identifice rolurile multiple cu care se identifică în prezent și să determine lucrurile 
cotidiene care îi fac de obicei să se simtă entuziasmaţi, împliniţi, utili, mulţumiţi etc. 
 
Rugaţi fiecare cursant să ia zece sticky notes mari sau zece coli de hârtie color. În 
partea de sus a fiecărei foi de hârtie, trebuie să noteze întrebarea: „Cine sunt eu?” 
 
Fiecare cursant răspunde la întrebarea „Cine sunt eu?”, identificând zece roluri relevante 
pe care le are în prezent în viaţa lui/ei personală sau profesională, cum ar fi cel de 
student/ă, fiu/ fiică, scriitor/oare, inginer etc. 
 
Cursanţii reflectează și răspund la întrebare, scriind sau desenând fiecare rol pe câte un 
sticky note/ foaie de hârtie diferită. 
  

5 min. 
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Pasul 3 
Invitaţi cursanţii să formeze perechi și să se ajute reciproc să își analizeze rolurile. 
Cursanţii trebuie să întrebe și să discute fiecare rol: 

1) De ce au ales rolul respectiv / de ce este important pentru ei?; 
2) Ce anume îi entuziasmează / îi face fericiţi / le aduce bucurie cu privire la 
acel rol? 

De exemplu, pentru rolul de „vorbitor”, o persoană se poate bucura de atenţie, 
recunoaștere, susţinerea unor discursuri de impact, crearea de conexiuni sociale; în timp 
ce, pentru rolul de „scriitor”, o persoană se poate bucura de oportunitatea exprimării de 
sine, a muncii creative, a recunoașterii publice etc.  
 
Cursanţii vor reflecta și vor discuta în perechi, apoi își vor nota răspunsurile celor două 
întrebări pentru fiecare dintre cele zece roluri. 

20 min. 

Pasul 4 
În perechi, rugaţi cursanţii să se ajute reciproc pentru a prioritiza rolurile alese, cu 
scopul de a decide care sunt rolurile cele mai importante pentru ei. Cele mai importante 
roluri ar trebui să rămână în top, în timp ce rolurile mai puţin importante vor merge în 
partea de jos a teancului de foi / sticky notes.  
 
Cursanţii sunt rugaţi să vizualizeze rolurile și priorităţile din viaţa lor și să reflecteze asupra 
lucrurilor pe care le-au scris sub fiecare rol pentru a identifica numitorii comuni din cele 
zece răspunsuri. De exemplu, folosind exemplele de mai sus ale „scriitorului” și 
„vorbitorului”, numitorul comun ar fi „recunoaștere”. Cursanţii vor nota numitorii comuni 
pe o foaie separată.  
 
Explicaţi cursanţilor cum acești numitori, care se repetă în cele mai relevante roluri 
profesionale sau personale, le reprezintă valorile, interesele și motivaţiile. Acestea i-au 
făcut să aleagă acele roluri sau să se bucure de aceste roluri în modul în care au 
descris-o. 

20 min. 

Pasul 5 
Rugaţi unii cursanţi să împărtășească cu întregul grup rezultatele lor și momentele de 
„aha” pe care le-au avut pe durata exerciţiului.  
 
Discutaţi și reflectaţi împreună cu cursanţii asupra rezultatelor obţinute. Explicaţi-le că 
acești numitori comuni sunt punctele lor de plecare în căutarea unui loc de muncă de 
vis sau a unei cariere specifice, deoarece acestea sunt lucrurile care le aduc entuziasm, 
bucurie, satisfacţie, fericire etc. 
 
Aţi putea pune și câteva întrebări suplimentare sau să extindeţi activitatea cu mai multe 
momente de reflecţie și discuţii pornind de la aceste întrebări: 

• Ce fel de joburi credeţi că ar trebui să vă căutaţi acum, știind ce vă face fericiţi / 
entuziasmaţi? 

• Cum v-aţi promova, cum v-aţi construi brand-ul personal (în CV-uri sau pe 
conturi de socializare) acum, după ce vă cunoașteţi cele mai importante roluri 
profesionale și așteptările / valorile / interesele profesionale? 

10 min. 

 
Acest plan de workshop a fost inspirat de exerciţiul Multiple Roles din: 

• Clark, T., Osterwalder, A., Pigneur, Y. 2012. Business Model You. A One-Page 
Method for Reinventing Your Career, pp. 93-95. 



 #83 

2. Planul de workshop - Personal Business Model Canvas  
 
Obiective de învăţare: 

• Cursanţii vor putea vizualiza valoarea pe care o pot oferi oricărui angajator sau 
propriei afaceri. 

• Cursanţii își vor clarifica ce acţiuni trebuie să întreprindă pentru a avansa cu scopurile 
lor profesionale. 

 
Dimensiunea recomandată a grupului: 10-20 de cursanţi 
Timp estimat: 100 min (aproximativ 1,5 ore) 
Materiale necesare: sticky notes, foi de flipchart, markere, pixuri 
Pașii workshopului: 
 

Pași Timp 

Pasul 1 
Prezentaţi mai în detaliu obiectivul sesiunii cursanţilor, cel de a-i ajuta să își proiecteze 
Personal Business Model Canvas, luând în considerare cine sunt, ce deţin și ce ar dori să 
facă. 
 
Rugaţi-vă cursanţii să construiască un model vizual din care să transpară cine sunt, ce vor, 
ce ar dori să facă și care este viziunea lor despre ei. Spuneţi-le să își imagineze că viitorul 
lor angajator sau actualul angajator le cere să se prezinte cu ajutorul unui astfel de 
model vizual construit pe o singură foaie de flipchart. Provocaţi-i să se gândească la cum 
ar structura această prezentare, cum ar face-o mai vizuală și ce fel de informaţii ar 
include. 
Odată ce au terminat, rugaţi-i pe unii dintre ei să-și prezinte modelele grupului și să 
discute unele asemănări sau diferenţe între ei.  

30 min. 

Pasul 2 
Spuneţi cursanţilor că un astfel de model vizual de prezentare a viziunii lor profesionale 
există deja și a fost conceput pentru a sprijini persoanele care doresc să înceapă sau să 
își schimbe cariera. Prezentaţi-le Personal Business Model Canvas dezvoltat de Clark, T., 
Osterwalder, A., Pigneur (2012), atât ca instrument de analiză, cât și de planificare pentru 
vizualizarea parcursului lor profesional. Alăturaţi-vă gratuit comunităţii Business Model 
You și puteţi descărca modelul de la acest link: 
https://community.businessmodelyou.com/.  
 
Explicaţi modelul introducând fiecare dintre următoarele categorii cu exemple concrete 
(puteţi construi aceste exemple specifice folosindu-vă de propria carieră profesională sau 
de anumite ocupaţii pe care le consideraţi relevante pentru cursanţi): 

1. Resurse cheie - cine sunteţi și ce aveţi (cursanţii ar trebui să își identifice cele mai 
puternice interese, abilităţi, aptitudini, cunoștinţe, experienţe, reţele de oameni, 
etc.); 

2. Activităţi cheie - ceea ce faceţi (activităţile cheie sunt decise de resursele cheie, și 
sunt sarcini esenţiale pe care cursanţii le-ar putea îndeplini pentru anumiţi 
clienţi; aici ar trebui să fie incluse, de asemenea, cele mai importante activităţi 
care diferenţiază ocupaţiile lor de altele); 

3. Clienţi - pe cine ajutaţi (cursanţii ar trebui să se gândească la care ar fi 
organizaţiile / oamenii care ar plăti pentru activităţile lor cheie; care ar putea fi 

45 min. 
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acele companii / persoane interesate de activităţi, resurse, valori pe care ei le pot 
oferi); 

4. Valoarea oferită - modul în care îi ajutaţi pe clienţi (cursanţii ar trebui să se 
gândească la beneficiile pe care clienţii lor le-ar putea obţine din activităţile lor 
cheie); 

5. Canale - cum ajung clienţii la dumnevoastră/ cum vă oferiţi serviciile (cursanţii ar 
trebui să se gândească la modul în care clienţii pe care i-au definit în categoria 3 
îi vor descoperi, îi vor selecta dintre alţii și cum ar putea beneficia aceștia de 
valorile identificate în categoria 4.); 

6. Relaţia cu clienţii - modul în care interacţionaţi (cursanţii ar trebui să se gândească 
la modul în care ar dori să își ofere serviciile clienţilor - în persoană, faţă în faţă, 
online, prin experienţe „hands-off” etc.); 

7. Parteneri cheie - cei care vă ajută (cursanţii ar trebui să se gândească la susţinătorii 
lor, mentori, traineri, consilieri sau orice alte persoane care ar putea să îi ajute pe 
partea de motivaţie, sfaturi, oportunităţi de creștere, recomandări, resurse 
suplimentare etc.) 

8. Venituri și beneficii - ceea ce obţineţi (cursanţii ar trebui să se gândească la ce fel 
de venituri și beneficii ar dori, inclusiv beneficii necuantificabile, cum ar fi 
satisfacţie, recunoaștere, fericire, implicare în comunitate etc.) 

9. Costuri - la ce anume renunţaţi (cursanţii ar trebui să se gândească la 
„costurile”/sacrificiile pe care sunt gata să le facă pentru noul lor plan profesional 
/ noul loc de muncă pe care și-l doresc, cum ar fi timpul, energia, stresul, banii 
pentru transport, training-uri, dispozitive, haine etc.) 

Rugaţi participanţii să revină la propriul model vizual dezvoltat în Pasul 1, să transfere 
informaţiile de acolo și să adauge mai multe informaţii despre ei în acest nou instrument 
vizual - Personal Business Model Canvas. 

Pasul 3 
Împărţiţi cursanţii în perechi și rugaţi-i să-și prezinte reciproc modelul personal de 
afaceri. Ar trebui să aibă discuţii de reflecţie despre modelele lor, să își pună întrebări 
reciproc, să-și ofere feedback și, dacă este necesar, să vă implice în a-i ajuta să înţeleagă 
mai bine toate categoriile modelului. 

15 min. 

Pasul 4 
La final, discutaţi în grupul extins despre modul în care acest model vizual i-a ajutat să 
reflecteze și să planifice ceea ce ar trebui să obţină din cariera lor actuală sau viitoare. 
Invitaţi cursanţii să împărtășească: 

• Lecţiile pe care le-au învăţat în acest proces;  
• Ce au descoperit despre ei înșiși; 
• Care au fost domeniile pe care nu le-au luat în considerare până acum;  
• Cum ar folosi modelul în viitor. 

10 min. 

 
Acest plan de workshop a fost inspirat de Personal Business Model Canvas dezvoltat și 
prezentat în Clark, T., Osterwalder, A., Pigneur, Y. 2012. Business Model You. A One-Page 
Method for Reinventing Your Career, pp. 93-95. 
 
Aflaţi rapid cum să completaţi Personal Business Model Canvas, vizionând acest videoclip 
pregătit de autorul principal al cărţii Business Model You. A One-Page Method for 
Reinventing Your Career: Tim Clark, How to Diagram Your Personal Business Model the Quick 
Way. 
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Personal Business Model Canvas, adaptat din Business Model You. A One-Page Method for 

Reinventing Your Career 
 
 

7. Parteneri 
cheie 
Cine te ajută 

2. Activităţi 
cheie 
Ce vrei să faci 
 
 
 
 
 
 
 
 

4. Valoarea oferită 
Cum poţi să ajuţi 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

6. Relaţiile cu 
clienţii 
Cum 
interacţionezi 

3. Clienţi 
Pe cine ajuţi 

1. Resurse cheie 
Cine ești și ce 
resurse ai 
 
 
 
 
 
 
 

5. Canale  
Cum află clienţii 
despre tine și 
cum distribui 
valoarea 

9. Costuri 
La ce anume trebuie să renunţi 

8. Venituri și beneficii 
Ce vrei să obţii 
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Chapter 8.  
Înţelegerea testului EILM privind inteligenţa 
emoţională 
 
Ce ar trebui să știţi despre inteligenţa emoţională și cum poate fi ea 
măsurată? 
 
Emoţiile ne însoţesc în aproape fiecare moment al vieţii noastre de zi cu zi. Putem simţi 
fericirea în momentul achiziţionării unei mașini noi (stresul utilizării acesteia și... achitarea 
împrumutului va fi resimţită mai târziu). Putem fi supăraţi când un computer îngheaţă sau 
încetinește în momentul cel mai puţin potrivit. Suntem adesea emoţionaţi de cărţi pe care le 
citim. Cele mai semnificative sunt însă emoţiile evocate de oamenii cu care interacţionăm în 
viaţa noastră de zi cu zi. Mai mult, aceste interacţiuni creează sentimente reciproce de 
înţelegere sau respingere, în funcţie de situaţia actuală sau starea de spirit - a noastră sau a 
celorlalţi. Lucrurile depind mult și de tipul de relaţii pe care le avem cu alte persoane- dacă le 
considerăm demne de încredere și prietenoase sau viclene și cu gânduri rele, și care sunt 
intenţiile lor reale. Aceste gânduri rezultă în diferite emoţii pe care le experimentăm și în 
diverse reacţii emoţionale din partea altora. Drept consecinţă, se creează o constelaţie de 
trăsături de personalitate și experienţe dobândite în timpul vieţii. Calitatea acestor constelaţii 
face posibilă stabilirea unor relaţii de succes și rezolvarea problemelor. Unul dintre factorii 
importanţi care contribuie în mod decisiv la succes este inteligenţa emoţională.  

 

 
 
Experţii definesc inteligenţa emoţională ca un set de abilităţi (Salovey și Mayer, 1989-1990), 
calităţi sau competenţe (Goleman, 1997) sau cunoștinţe și abilităţi emoţionale și sociale (Bar-
On, 2000) care ne permit să ne ocupăm în mod eficient de cerinţele din mediu și să luăm 
măsuri eficiente în situaţii complexe de zi cu zi. Trebuie menţinut un echilibru între emoţii și 
raţionament pentru a ne fructifica acţiunile. Procesele cognitive fac posibilă recunoașterea, 
controlarea și gestionarea conștientă a propriilor noastre emoţii, precum și a altora. În același 
timp, emoţiile au un impact asupra menţinerii unui nivel adecvat de implicare.  
 
Atractivitatea modelelor de inteligenţă emoţională reflectă utilitatea lor în teorie și practică. 
Este susţinut faptul că cunoștinţele noastre și conștientizarea inteligenţei emoţionale ne 
permit să rezolvăm multe probleme, să luăm măsuri preventive pentru a ne proteja sănătatea 
fizică și mentală și să acţionăm eficient în școli, companii și organizaţii (Seligman și 
Csikszentmihalyi, 2000). 
 
 

We need emotional intelligence to regulate social interactions (and not 
for itself), hence, it is the most important adaptive factor of human 
activity.
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Structura inteligenţei emoţionale 
 
Conceptul de inteligenţă emoţională a atras atenţia datorită publicaţiilor lui Peter Salvey, 
John D. Mayer (1990) și Daniel Goleman (1995). Teoria psiho-evolutivă a emoţiei a lui Robert 
Plutchik (1980) este mai puţin cunoscută. Cu toate că nu poate fi considerat un creator al ideii 
de inteligenţă emoţională, abordarea sa asupra complexităţii emoţiilor va fi utilă pentru 
consideraţiile noastre. Salovey și Mayer vin cu o abordare conservatoare și o tratează ca pe 
un fenomen separat. Ei subliniază rolul proceselor cognitive și definesc inteligenţa 
emoţională ca pe un set de abilităţi de procesare cognitivă a informaţiilor emoţionale și, în 
special, de recunoaștere și reglare a emoţiilor proprii și ale celorlalţi. Pe de altă parte, 
Goleman adoptă o abordare mai eclectică și îmbină inteligenţa emoţională cu inteligenţa 
socială. El subliniază, de asemenea, diferenţele individuale în ceea ce privește componentele 
IE, cum ar fi domeniul de percepţie, prelucrarea și reglementarea și utilizarea informaţiilor 
emoţionale. El susţine că inteligenţa, perseverenţa, determinarea și viziunea, identificate în 
mod tradiţional ca abilităţi de conducere, sunt indicatori importanţi ai succesului. El 
subliniază însă că eficacitatea reală, în special în profesiile legate de gestionarea muncii altor 
persoane, este determinată de un nivel ridicat de inteligenţă emoţională. 
 
Modelul celor patru ramuri ale inteligenţei emoţionale a lui Peter Meyer și John D. Salovey 
 
Modelul cuprinde următoarele ramuri: 

1. Abilitatea de a percepe emoţiile proprii și ale celorlalţi cu acurateţe. 
2. Abilitatea de a folosi emoţiile pentru a facilita gândirea. 
3. Capacitatea de a înţelege emoţiile, limbajul emoţional și semnalele transmise de emoţii. 
4. Abilitatea de a gestiona emoţiile astfel încât să atingă obiective specifice. 

 
Aceste patru ramuri au fost descrise într-o formă grafică de Marina Fiori (Fiori și Vesely-
Maillefer, 2017) și pot fi găsite la https://link.springer.com/chapter/10.1007/978-3-319-
90633-1_2 #citeas. Cu toate acestea, propunem o schemă ușor diferită, bazată pe articolul lui 
Mayer (2004), care ţine seama de specificitatea ordonării factorilor identificaţi. Schema este 
prezentată în figura 1. 

  
Figura 1. Cele patru ramuri ale inteligenţei emoţionale. 

 
Percepţia emoţiilor. Este o componentă adaptivă de bază a “echipamentului” nostru biologic. 
Ne permite să exprimăm și să recunoaștem stările emoţionale și este un element cheie al 
comunicării sociale. Baza sa biologică ne permite să folosim acest tip de cunoștinţe despre 
emoţii în mod intuitiv, inconștient, dar în general corect. Se referă în principal la emoţii de 
bază, cum ar fi bucuria, furia, tristeţea sau frica. Capacitatea de a exprima și percepe aceste 
emoţii este asigurată de structurile limbice mai vechi ale creierului nostru. Cu toate acestea, 
în cursul evoluţiei, activitatea sistemului limbic uman a început să fie controlată de noul 
cortex, făcând posibilă evaluarea cognitivă a evenimentelor care apar în lume. Ea este legată 
nu numai de procesele mentale superioare, ci și de controlul emoţiilor și comportamentului 

PERCEPTION 
OF EMOTIONS

EMOTIONAL 
FACILITATION OF 

THINKING

UNDERSTANDING 
EMOTIONS

MANAGING 
EMOTIONS
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care depind într-o măsură considerabilă de activitatea lobilor frontali. În acest fel a evoluat 
abilitatea de a exprima, experimenta și recunoaște emoţiile.  
 
Facilitarea emoţională a gândirii. Meyer și Salovey afirmă că și acesta este un nivel de bază. 
Ei susţin că prelucrarea informaţiilor emoţionale în sistemul cognitiv direcţionează și 
promovează gândirea. Cu alte cuvinte, „contribuţia emoţională” poate susţine procesele de 
gândire, direcţiona atenţia asupra informaţiilor importante și poate încuraja abordări specifice 
ale problemelor. De asemenea, poate facilita dezvoltarea gândirii creative. 
 
Înţelegerea emoţiilor. Este abilitatea de a trata emoţiile ca pe un cod specific de comunicare. 
De exemplu, experimentarea fericirii poate fi un mesaj care indică dorinţa de a menţine 
contactul cu ceilalţi, în timp ce furia sau frica pot conţine informaţii despre posibile strategii 
defensive: agresivitate sau evadare. Astfel, a înţelege emoţiile înseamnă a putea eticheta 
emoţiile și a recunoaște relaţiile dintre ele, precum și a înţelege sentimente complexe. 
(Mayer, 2004, p. 5). Autorii cred că înţelegerea emoţiilor este crucială pentru inteligenţa 
emoţională. 
 
Managementul emoţional. Este o abilitate de monitorizare conștientă a emoţiilor care se 
aplică sinelui, dar și celorlalţi. Presupune reglarea reflexivă a emoţiilor, controlul acestora și 
judecarea informativităţii și utilităţii acestora. Cu alte cuvinte, este o abilitate de autocontrol 
și de realizare eficientă a propriilor obiective în diferite medii sociale. 
 
Potrivit lui Mayer, Caruso și Salovey (2004, p. 210), oamenii inteligenţi emoţional au 
următoarele caracteristici: 

• Pot percepe emoţiile mai bine decât alţii, le pot folosi în gândire, le pot înţelege 
sensul și le pot gestiona. Rezolvarea problemelor necesită probabil mai puţin efort 
cognitiv din partea acestora.  

• Au scor mai mare la testele de inteligenţă verbală, socială și de altă natură, mai ales 
dacă punctează mai bine în ramura inteligenţei emoţionale la înţelegerea emoţiilor.  

• Tind să fie mai deschiși și mai prietenoși decât alţii.  
• Sunt mai predispuși să aibă locuri de muncă care necesită interacţiune socială, cum ar 

fi predarea și consilierea. 
• Au o șansă mai mică să se angajeze în comportamente negative distructive, cum ar fi 

fumatul, consumul excesiv de alcool, droguri, abuz sau episoade violente cu alţii.  
• Se simt legaţi de familie și de casa lor, și au interacţiuni sociale pozitive, mai ales dacă 

obţin un scor ridicat pe partea de gestionare bună a emoţiilor.  
• Sunt mai motivaţi și capabili să-și atingă obiectivele și să-și îndeplinească misiunea.  
• Munca la modelul IE este încă în desfășurare. După aproape 20 de ani, Mayer și co-

autorii (2016) au efectuat o revizuire, identificând 25 de competenţe care alcătuiesc 
structura IE. Cu toate acestea, cei patru factori identificaţi în versiunea originală sunt 
încă trataţi de autori ca fiind trăsăturile de bază ale IE. 

 
Modelul lui Daniel Goleman 
 
Modelul lui Mayer, Caruso și Salovey a devenit o inspiraţie pentru interesul lui Goleman 
privind inteligenţa emoţională. Cu toate acestea, Goleman a fost interesat în primul rând de 
aspectul pragmatic al IE, astfel încât s-a concentrat asupra acestor dimensiuni ale inteligenţei 
emoţionale care ar putea fi utile în contextul muncii. El susţine că există încă o prăpastie 
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între minte și inimă, sau mai tehnic spus, între cogniţie și emoţii (Goleman, 2001, p. 13). El 
definește inteligenţa emoţională ca fiind capacitatea de a recunoaște sentimentele proprii și ale 
altora, de a ne motiva și de a gestiona emoţiile în mod eficient, atât când vine vorba de ale 
noastre, cât și ale celorlalţi, iar competenţa emoţională și socială este capacitatea învăţată, bazată 
pe inteligenţa emoţională, care contribuie la performanţa și productivitatea de la locul de muncă. 
(http://www.eiconsortium.org/pdf/ESCI_user_guide.pdf). 
 
Principalii factori ai modelului lui Goleman includ:  

1. Conștiinţa de sine - capacitatea de a recunoaște emoţiile, de a înţelege reacţiile 
emoţionale obișnuite, impactul stărilor emoţionale asupra comportamentului și 
performanţei 

2. Gestionarea propriilor emoţii - capacitatea de concentrare și de gândire clară chiar și 
atunci când experimentăm emoţii puternice, și asumarea responsabilităţii pentru sine 
și deciziile luate, pe care nu le regretăm mai târziu. 

3. Motivaţia sinelui - abilitatea de a atinge obiective, de a avea iniţiativă și perseverenţă 
atunci când ne confruntăm cu dificultăţi sau eșecuri 

4. Empatie - abilitatea de a simţi, a înţelege și a răspunde la stările emoţionale ale altora 
5. Abilităţi sociale - abilitatea de a gestiona și a-i inspira pe cei din jur prin influenţarea 

emoţiilor lor 
 
În lucrarea sa ulterioară, Goleman (2001) identifică patru categorii principale ale IE: 
conștientizarea de sine, autogestionarea, conștientizarea socială și gestionarea relaţiilor, care 
includ un total de 12 competenţe care afectează productivitatea: 

• Conștientizarea de sine, adică recunoașterea și înţelegerea propriilor emoţii. Este 
legată de (1) conștiinţa de sine emoţională; 

• Autogestionarea sau gestionarea eficientă a propriilor emoţii include competenţe 
precum (2) autocontrolul emoţional, (3) orientarea spre performanţă, (4) perspectiva 
pozitivă și (5) adaptabilitatea; 

• Conștientizarea socială, legată de recunoașterea și înţelegerea emoţiilor celorlalţi, 
include competenţe precum (6) empatia și (7) conștientizarea organizaţională; 

• Managementul relaţiilor, care presupune utilizarea conștientizării propriilor emoţii 
pentru a crește eficacitatea în relaţia cu ceilalţi. Această componentă cuprinde 
competenţe precum (8) influenţarea altora, (9) coaching și mentorat, (10) gestionarea 
conflictelor, (11) leadership și (12) munca în echipă. 

 
Competenţa menţionată mai sus este prezentată în figura 2.  
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Figura 2. Modelul grafic al competenţelor emoţionale conform lui Goleman. 

 
Modelul Bar-On al modelului de inteligenţă socială emoţională (ESI) 
 
Modelul pornește de la asumpţia că competenţa emoţională și socială sunt corelate și ambele 
ne influenţează comportamentul. Acesta cuprinde cinci factori principali (Bar-On, 1997, 2007, 
p. 4) care sunt: 

1. Aptitudinile intra-personale, care includ: 
a. Stima de sine, adică o percepţie, o înţelegere și o acceptare adecvată a sinelui. 
b. Conștiinţa de sine emoţională - conștientizarea emoţiilor și sentimentelor proprii 

și înţelegerea lor.  
c. Asertivitatea - capacitatea de exprimare a sentimentelor într-un mod eficient și 

constructiv. 
d. Independenţa - capacitatea de menţinere a independenţei și de distanţare de la 

emoţiile altora.  
e. Împlinirea de sine - capacitatea de a-ţi atinge obiectivele personale și de a-ţi 

actualiza potenţialul. 
2. Aptitudinile interpersonale: 

a. Empatia - conștientizarea și înţelegerea modului în care se simt ceilalţi, 
b. Responsabilitatea socială - capacitatea de identificare cu grupul social și de 

cooperare cu ceilalţi, 
c. Relaţiile interpersonale - capacitatea de a relaţiona bine cu ceilalţi și de a stabili 

relaţii satisfăcătoare.  
3. Managementul stresului: 

a. Rezistenţa la stres, asociată cu capacitatea de a gestiona emoţiile în mod eficient 
și constructiv. 

b. Controlul impulsurilor, controlul eficient al emoţiilor și abţinerea de la reacţii 
imediate la stimulii emoţionali.  

4. Adaptabilitatea: 
a. Abilitatea de a evalua obiectiv sentimentele și gândirea în raport cu ceea ce ne 

înconjoară 
b. Capacitatea de a ne adapta sentimentele și modul de gândire la situaţii noi. 
c. Rezolvarea de probleme personale și interpersonale. 

 

Self-awareness
emotional self-awareness;

Sef-management emotional self-control performance orientation pozitive outlook adaptability

Social awareness empathy organizational wareness

Relactionship management influencing others coaching and mentoring conflict management inspiring leadership team work
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5. Starea generală de spirit: 
a. Optimism, atitudine pozitivă și percepţia laturii luminoase a vieţii. 
b. Fericire, senzaţie de mulţumire cu sine, cu ceilalţi și cu viaţa în general. 

Structura IE poate fi prezentată în modul următor (vezi figura 3)  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

Figura 3. Structura EI conform Bar-On (după Bar-On, 2007, p. 4) 
 
Bar-On (2007) caracterizează persoanele care sunt inteligente din punct de vedere emoţional 
și social ca fiind capabile să se înţeleagă și să se exprime, să înţeleagă sentimentele și 
nevoile altora și să se raporteze în mod corespunzător la acestea, ocupându-se eficient de 
cerinţele vieţii de zi cu zi. Inteligenţa emoţională presupune, de asemenea, abilitatea de a 
stabili și menţine relaţii constructive și reciproc satisfăcătoare și de a face faţă provocării de 
îmbunătăţire și gestionare a schimbării personale pentru a crește propria eficienţă și pentru a 
face faţă situaţiilor care necesită rezolvarea problemelor interpersonale într-un mod realist și 
flexibil. (Bar-On, 2006, p. 1). 
 
Teoria psiho-evolutivă a emoţiilor a lui Robert Plutchik  
 
Conceptul de emoţii a lui Plutchik (1962, 1980a) se bazează pe 10 postulate: 

1. Conceptul de emoţie se aplică tuturor nivelurilor evoluţiei și tuturor animalelor, 
inclusiv oamenilor. 

2. Emoţiile s-au format în procesul de evoluţie și s-au dezvoltat ca diferite forme de 
exprimare la diferite specii. 

3. Emoţiile au avut un rol adaptativ, ajutând organismele să facă faţă problemelor cheie 
de supravieţuire în mediu. 

4. În ciuda diferitelor forme de exprimare emoţională la diferite specii, există unele 
elemente comune sau modele prototip care pot fi identificate. 

5. Există un număr mic de emoţii de bază, primare sau prototip. 
6. Toate celelalte emoţii sunt stări mixte sau derivate, adică apar ca și combinaţii, 

amestecuri de emoţii primare. 
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7. Emoţiile primare sunt constructe ipotetice sau stări idealizate ale căror proprietăţi și 
caracteristici pot fi deduse numai din diferite tipuri de dovezi. 

8. Emoţiile primare pot fi înţelese în termeni de perechi polare opuse. 
9. Toate emoţiile diferă prin gradul lor de similitudine. 
10. Fiecare emoţie poate atinge diferite grade de intensitate sau niveluri de agitaţie. 

Plutchik (1980a) a descris opt emoţii de bază: furie, frică, tristeţe, dezgust, surpriză, anticipare, 
încredere și bucurie. Le-a aranjat în așa fel încât să se afle în opoziţie, două câte două, așa 
cum este descris în figura 4.  

 
Figura 4. Opoziţii ale emoţiilor de bază conform lui Plutchik. 

 
Deoarece intensitatea emoţiilor poate varia, ele pot fi, de asemenea, descrise pe un 
continuum pornind de la emoţii foarte puternice la stări emoţionale, așa cum este prezentat 
în figura 5. 
 

  
Figura 5. Gradarea emoţiilor de la stările emoţionale cele mai urgente la stări emoţionale 
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După cum este prezentat în tabelul 1, fiecare dintre aceste emoţii declanșează răspunsuri 
adaptative (vezi tabelul De exemplu, frica poate declanșa o reacţie de luptă sau evadare. 
Plutchik concluzionează că aceste emoţii sunt la fel de esenţiale precum ADN-ul, inima sau 
plămânii, „în lupta pentru supravieţuire” (1980b, p. 145). 

 
Tabel. 1. Comportamente adaptive declanșate de emoţii. 

Adaptat din https://iep.utm.edu/emotion/#SH2b 
 

Toate cele trei teorii descrise în această secţiune arată că (1) nu există o definiţie unică a 
inteligenţei emoţionale, (2) structura emoţiilor este extrem de complexă, (3) există diferite 
modalităţi de evaluare a emoţiilor și de examinare a inteligenţei emoţionale, pe care le vom 
discuta în secţiunea următoare. 
 

Aveţi nevoie de un alt test pentru a vă măsura inteligenţa emoţională? 
Înţelegerea testului EILM asupra inteligenţei emoţionale 
 
O teorie creată corect trebuie să poată fi verificată. Cercetătorii menţionaţi mai sus au 
dezvoltat, de asemenea, instrumente (teste) pentru a verifica ipotezele făcute cu privire la 
natura și structura IE. Crearea acestora a durat mulţi ani, iar instrumentele în sine au fost 
supuse mai multor revizuiri.  
 
Testul de inteligenţă emoţională Mayer-Salovey-Caruso (MSCEIT ™) este folosit pentru a 
măsura abilităţile ce cuprind patru factori principali identificaţi de autori în modelul IE Mayer 
și Salvey. Testul constă din 141 de întrebări obiective, impersonale. Administrarea sa durează 
aproximativ 30-45 de minute. Este conceput pentru a examina persoanele cu vârsta peste 17 
ani. Scenariile sarcinilor de testare se bazează pe situaţii din viaţa de zi cu zi. Scopul este de 
a evalua abilităţile direct legate de IE și, după cum subliniază autorii, testul nu folosește 
evaluarea subiectivă a respondenţilor, referindu-se la abilităţile lor emoţionale - cu alte 
cuvinte, testul nu conţine întrebări legate de stima de sine a respondenţilor. Abordarea 
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bazată pe rezultate face ca testul MSCEIT să fie ideal în situaţiile în care participanţii doresc 
să creeze o impresie pozitivă. Instrumentul este recomandat ca fiind potrivit pentru toate 
tipurile de medii corporative, educaţionale, de cercetare și terapeutice. După finalizarea 
testului, participantul este informat despre scorul său general (EIQ total), și rezultatele a două 
domenii și cei patru factori subordonaţi ai acestora. Acestea sunt: 1 / Inteligenţa emoţională 
experienţială (senzorială), cuprinzând (a) percepţia emoţiilor și (b) facilitarea gândirii și 2 / 
inteligenţa emoţională strategică (abilităţi practice), constând în (c) înţelegerea emoţiilor și 
(d) gestionarea emoţiilor ( Mayer, Salovey și Caruso, 2002). Raportul generat sub formă de 
diagrame oferă informaţii despre rezultat și conţine sugestii specifice cu privire la modul în 
care participanţii își pot completa sau utiliza abilităţile de inteligenţă emoţională. 
 
Inventarul de competenţe emoţionale și sociale (ESCI), creat de Daniel Goleman, Richard 
Boyatzis și Hay Group, este promovat ca un instrument care permite evaluarea completă 
(360o) a competenţei emoţionale și sociale a personalului managerial. Este conceput pentru a 
sprijini managerii și profesioniștii în crearea unui avantaj competitiv al organizaţiilor lor prin 
creșterea productivităţii, inovaţiei și a muncii în echipă, asigurând utilizarea eficientă a 
timpului și a resurselor și îmbunătăţind nivelul de motivaţie și încredere. Timpul pentru 
finalizarea testului este de aproximativ 30-45 de minute. În prezent, instrumentul constă din 
4 factori principali care acoperă un total de 12 competenţe principale, ce reprezintă o cheie 
pentru creșterea eficienţei muncii, în special pentru poziţii manageriale (versiunea anterioară, 
Inventarul de competenţe emoţionale - ECI, a inclus 18 competenţe cheie. În plus faţă de cele 
descrise mai sus, utilizate în ESCI, au existat și: auto-evaluarea precisă, încrederea în sine, 
transparenţa, iniţiativa, orientarea către servicii și catalizatorul de schimbare. Versiunea 
actuală a inventarului cuprinde un total de 64 de întrebări. Instrumentul lui Goleman datează 
din 1973, deci este vorba de aproape o jumătate de secol (exact 47 de ani) de cercetare și 
schimbare avansată! Pentru mai multe detalii, cititorul le poate găsi la 
http://www.eiconsortium.org/pdf/ESCI_user_guide.pdf 
 
Evaluarea rezultatelor este destinată să ajute la determinarea punctelor forte ale persoanelor 
examinate, să determine cât de consistente sunt în acţiunile lor, și ce acţiuni pot întreprinde 
pentru a-și îmbunătăţi eficacitatea. Scopul raportului generat după studiu este de a oferi 
participantului feedback și de a ajuta la formularea unei opinii cu privire la importanţa și 
consecinţele sale practice. Persoana examinată primește informaţii despre rezultatul total și 
separat pentru cele patru competenţe.  
 
Inventarul Emotional Quotient Inventory (EQ) este disponibil în prezent în două versiuni: 
Qi 2.0 și EQ-360. Ambele se bazează pe modelul Bar-On al inteligenţei emoţionale și sociale. 
Versiunea EQ-i 2.0 este rezultatul unei revizuiri a instrumentului EQ-i de către autor în 2011. 
Autorul menţionează faptul că procesul de revizuire nu este încă finalizat, deoarece sunt 
necesare mai multe studii de validare, care vor dura probabil câţiva ani.  
 
Ambele versiuni sunt instrumente de autodescriere, adică necesită autoevaluări ale factorilor 
de IE. Versiunea EQ 360 permite colectarea de informaţii mai aprofundate, deoarece 
informaţiile sunt furnizate și de persoanele care lucrează cu persoana evaluată (observatori). 
Baza evaluării este o comparaţie a rezultatelor autodescrierii cu cele ale observatorilor. 
Ambele evaluări oferă 11 scoruri pe o scară generală de cinci factori de bază (abilităţi intra-, 
interpersonale, gestionarea stresului, adaptabilitate și dispoziţie generală), precum și 15 
factori elementari (descriși mai detaliat la p. 6-7). În total, EQ-i ™ include 133 de întrebări. 
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Testul durează aproximativ 30 de minute și este conceput pentru a examina persoanele cu 
vârsta peste 17 ani. Rezultatele obţinute permit generarea unui coeficient de inteligenţă 
emoţională. Și, ca și în cazul testelor clasice de inteligenţă, scorurile brute sunt convertite în 
scoruri standard cu o medie de 100 de puncte și o abatere standard de 15 puncte. Scorurile 
medii și peste medie ale EQ-i ™ indică faptul că persoana examinată este eficientă în 
funcţionarea emoţională și socială. Cu alte cuvinte, înseamnă că o astfel de persoană este 
inteligentă din punct de vedere emoţional și social. Cu cât scorul este mai mare, cu atât sunt 
mai pozitive predicţiile cu privire la eficacitatea persoanei în satisfacerea nevoilor sale și în 
felul în care face faţă presiunilor mediului. Pe de altă parte, un scor scăzut sugerează 
incapacitatea de a funcţiona eficient și posibila apariţie a problemelor emoţionale, sociale și / 
sau comportamentale. Scorurile semnificativ reduse indică posibilitatea unor dificultăţi 
serioase în a face faţă vieţii de zi cu zi, mai ales dacă se referă la factori precum toleranţa la 
stres, controlul impulsurilor, responsabilitatea socială, testarea realităţii și rezolvarea 
problemelor.  
(https://www.reuvenbaron.org/wp/description-of-the-eq-i-eq-360-and-eq-iyv/). 
 

Inteligenţă sau competenţe? Teste sau chestionare? 
 
Chiar și o scurtă analiză a teoriilor discutate mai sus arată că autorii propun definiţii diferite 
ale IE și efectuează studii asupra acesteia într-un mod diferit. Cu toate acestea, sunt de acord 
că baza inteligenţei emoţionale este capacitatea de a înţelege, identifica și exprima emoţiile. 
Lipsa acestei abilităţi poate duce la alexitimie (latină - alexitimie, greacă veche - λεξις, θυµος, 
a - prefix de negare, lexic - cuvânt, timos - emoţie) - o tulburare gravă, care duce la dificultăţi 
serioase în stabilirea interacţiunilor sociale. Datele epidemiologice indică faptul că afectează 
aproximativ 13% din populaţia generală și că este mai frecventă la bărbaţi (9-17%) decât la 
femei (5-10%) (Patwardhan și colab., 2019; Salminen, Saarijärvi, Aärelä, Toikka, Kauhanen, 
1999). Majoritatea dintre noi nu avem probleme atât de grave, dar competenţele noastre pot 
varia în funcţie de temperament, nivelul general de sensibilitate, precum și experienţele 
noastre anterioare.    
 
Prin urmare, Mayer (2004) sugerează că poate fi benefic să distingem între inteligenţa 
emoţională lichidă (determinată de un factor biologic, genetic și legată de viteza și calitatea 
transmisiei neuronale) și inteligenţa cristalizată (care se referă la învăţare, experienţe și 
abilităţi), la fel ca și în cazul inteligenţei generale (Cattell, 1963). Din acest punct de vedere, 
inteligenţa lichidă este legată de capacitatea de a prelua sau opri un răspuns emoţional 
(controlul impulsivităţii), în timp ce răspunsurile nuanţate care pot fi legate de așteptările 
socio-culturale, printre altele, fac parte din inteligenţa cristalizată. Din păcate, o astfel de 
distincţie nu este utilă în selectarea instrumentelor de evaluare, în special pentru IE lichidă. 
Majoritatea instrumentelor, așa cum am subliniat deja în această revizuire, se bazează pe 
autodescriere (modul în care cineva crede că reacţionează) sau verifică competenţele legate 
în primul rând de aspectul cristalizat al IE. Așadar, putem risca să afirmăm că până când vor fi 
dezvoltate sarcinile care evaluează cu precizie și fiabilitate aspectul lichid, este greu să 
vorbim despre testarea reală a IE.  
 
Cu siguranţă, instrumentele descrise mai sus au fost verificate în termeni de fiabilitate și 
validitate de către autorii lor. Cu toate acestea, ele nu sunt în general disponibile și, prin 
urmare, posibilitatea utilizării acestora vine cu plătirea unor taxe. Pe site-ul web puteţi găsi, 
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de asemenea, o serie de instrumente de evaluare a IE recomandate de Consorţiul pentru 
Cercetarea Inteligenţei Emoţionale în Organizaţii (CREIO) 
http://www.eiconsortium.org/measures/eqi.html: 

• Emotional & Social Competence Inventory ( ESCI) 
• Geneva Emotional Competence Test (CREO) 
• Genos Emotional Intelligence Inventory (Genos EI) 
• Profile of Emotional Competence (PEC) 
• Schutte Self Report EI Test (SSEIT) 
• Trait Emotional Intelligence Questionnaire (TEIQue)  
• Group Work Emotional Intelligence Profile (WEIP) 

 
Aceste instrumente nu sunt totuși accesibile sau pot fi obţinute numai pentru cercetare. 
Există, de asemenea, unele chestionare populare, dar nu este sigur dacă îndeplinesc criteriile 
pentru a fi considerate teste cu nivel suficient de bun de fidelitate. Pe de altă parte, 
majoritatea instrumentelor disponibile ale IE au un defect fundamental. Acestea consumă 
mult timp, cuprinzând zeci (uneori peste 100) de întrebări. Desigur, din punct de vedere 
metodologic, acesta este un avantaj, deoarece cu cât mai multe întrebări sunt puse, cu atât 
mai precis va fi rezultatul. Cu toate acestea, trăim vremuri caracterizate de o „permanentă 
lipsă de timp”. Tehnologiile moderne ar trebui să ne sprijine în realizarea sarcinilor noastre 
într-un mod mai rapid și eficient. Instrumentele pentru testarea IE sunt de cele mai multe ori 
create deoarece există o cerere pentru ele. Sunt folosite de bunăvoie de către angajatori 
pentru a sprijini dezvoltarea competenţelor angajaţilor. Nu pot fi prea lungi, deoarece 
respondenţii se descurajează. Cel mai important este totuși să fie utilizabile. Studiul 
inteligenţei emoţionale are sens numai dacă rezultatul poate fi folosit în practica de zi cu zi. 
Nu este suficient să evaluăm nivelul IE, ci trebuie și să ni se permită răspunsul la întrebarea: 
ce se poate face cu acest scor? La rândul său, acest lucru necesită dezvoltarea unui 
instrument dedicat unui scop specific. 
 
Prin urmare, munca noastră își propune să permită persoanelor care intră pe piaţa muncii sau 
celor care intenţionează să-și schimbe locul de muncă actual să își îmbunătăţească 
„abilităţile soft” în timpul ciclului de formare. În plus, instrumentul propus încearcă să sprijine 
consilierii profesionali în activitatea lor. Prin urmare, chestionarul este construit în așa fel 
încât să măsoare competenţele emoţionale și să permită dezvoltarea unui program 
cuprinzător de formare. Mai mult, am încercat să îl scurtăm, astfel încât administrarea sa să 
nu dureze mult timp. O altă caracteristică semnificativă este posibilitatea utilizării repetate a 
chestionarului pentru a urmări progresul în ceea ce privește competenţele de IE dobândite în 
timpul sesiunilor de formare. Profilurile generate după completarea succesivă a 
chestionarului pot servi drept indicatori ai progresului realizat de persoana testată.  
 
Este un fapt bine știut că este mai ușoară stăpânirea calificărilor relevante legate de locul de 
muncă decât predarea competenţelor care facilitează adaptarea socială sau crește 
eficacitatea relaţiilor interpersonale. Cu alte cuvinte, este mai ușor să-i încurajezi pe angajaţi 
în ceea ce ar trebui să facă decât să-i înveţi cum ar trebui să o facă, mai ales dacă acest lucru 
se referă la zona interacţiunii sociale. Competenţele emoţionale sunt deosebit de importante 
(utile) în situaţii complexe, cum ar fi soluţionarea conflictelor, negocieri, cooperarea unui 
grup de persoane (de exemplu, în timpul unui proiect) și în contactele cu diferite grupe de 
vârstă și cu experienţe de viaţă diferite sau culturi diferite.  
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Structura WECQ 
 
Chestionarul ia în considerare propunerile lui Salvey și Mayer, Goleman, Bar-On și Plutchik. 
Am adoptat provizoriu definiţia originală a inteligenţei emoţionale a lui Mayer, Caruso și 
Salovey, 1999, p.267): 
Inteligenţa emoţională se referă la abilitatea de a recunoaște semnificaţiile emoţiilor și a relaţiile 
dintre acestea și de a raţiona și rezolva probleme pe baza lor. Inteligenţa emoţională este 
implicată în capacitatea de a percepe emoţii, de a asimila sentimente legate de emoţii, de a 
înţelege informaţiile acelor emoţii și de a le gestiona. 
 
Această definiţie ne-a inspirat în încercările noastre de a specifica ce intenţionăm să 
măsurăm și cum să o facem. Cu toate acestea - așa cum am menţionat mai devreme - ne-am 
concentrat asupra competenţelor emoţionale. De aceea, am adoptat conceptul de inteligenţă 
emoţională prezentat mai sus, totuși, cu anumite mici schimbări. Ne-am propus să facem 
posibilă evaluarea componentelor de bază ale IE, adică a competenţelor și abilităţilor deja 
dobândite, care pot fi îmbunătăţite cu o pregătire adecvată. Mai mult, ne-am propus să creăm 
un instrument care să permită evaluarea trăsăturilor utile în condiţiile de muncă. Prin urmare, 
propunem următoarea definiţie a IE, care stă la baza creării chestionarului de competenţe 
emoţionale la locul de muncă (WECQ). 
 

 
WECQ constă din 22 de itemi, grupaţi în 5 pentru a evalua două domenii: (A) factori care se 
referă la autodescriere (Cum îmi evaluez abilităţile legate de domeniile IE) și (B) factori care 
se referă la competenţele de IE legate de locul de muncă. În acest fel, putem vedea simultan 
modul în care un individ își percepe și își evaluează abilităţile legate de competenţele 
emoţionale și le putem verifica folosind sarcini care necesită aplicarea acestor abilităţi în 
situaţii specifice. Se iau în considerare trei niveluri ale abilităţilor menţionate mai sus: scăzut, 
mediu și ridicat în conformitate cu scorurile obţinute de un participant. Factorii A și B sunt 
descriși în figura 6. 
 
  
 

Emotional competencies is the ability acquired throughout life to understand one's own and
others emotions, to identify them on the basis of non-verbal communication expressed
through facial expressions and gestures, and to solve problem situations by the management
of your own and other emotions, refraining from impulsive reactions, controling emotions
and adapting them to the situation and the sensitivity of others.
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Figura 6. Prezentarea grafică a factorilor A și B. 

 
Fidelitatea testului este satisfăcătoare deoarece αfactorul-Cronbach pentru toate cele 22 de 
elemente = 0,632, pentru elementele de autoevaluare (Q_1 - Q_27) = 0,602 și pentru 
elementele de competenţă (Q_33 - Q_45) = 0,463. Valoarea determinantului este 0,015, 
măsura KMO selecţia eșantionului= 0,740, iar valoarea Bartlett obţinută la testul sfericităţii 
este aproximativ χ2 = 1156.356, p <0,001. Matricea conţine coeficienţi de corelaţie 
semnificativi, iar cei 5 factori diferiţi explică 46,42% din varianţele variabilelor. 
 
Instrucţiuni pentru participanţi 
Răspunsurile pe care le oferiţi vă vor ajuta să vă identificaţi punctele forte și să determinaţi 
dacă și în ce domeniu este posibil să îmbunătăţiţi acele abilităţi legate de relaţiile 
interumane. De asemenea, vă vor ajuta să găsiţi tipul de activitate care vi se potrivește cel 
mai bine. Prin urmare, onestitatea este importantă. Trainingul la care veţi participa vă va 
permite să vă îmbunătăţiţi abilităţile. Așadar, veţi putea folosi din nou acest instrument 
pentru a compara nivelul competenţelor dvs. înainte și după training. 
 
Sfaturi pentru traineri 
Chestionarul privind competenţele emoţionale la locul de muncă (WECQ) este un instrument 
care trebuie utilizat într-un program de formare care are ca scop îmbunătăţirea 
competenţelor emoţionale ale persoanelor care intră pe piaţa muncii sau care doresc să se 
confrunte cu noi provocări, să își dovedească aptitudinile la un nou loc de muncă sau pe o 
poziţie nouă, și se străduiesc să își schimbe calificările profesionale existente, în special 
pentru a-și îmbunătăţi competenţele sociale și emoţionale. 
 
Atât formatorul, cât și participanţii la program ar trebui să citească și să știe definiţiile 
inteligenţei emoţionale și să cunoască informaţii despre concepte selectate care stau la baza 
testelor existente de inteligenţă emoţională incluse în acest capitol al manualului. Le va 
permite să înţeleagă mai bine esenţa comportamentelor „inteligente emoţional” care stau la 
baza interacţiunilor și care sunt legate de luarea deciziilor în situaţii sociale. Trebuie avut în 

EMOTIONAL INTELLIGENCE AT WORK

A. FACTORS RELATING TO SELF-
DESCRIPTION (HOW I ASSESS MY SKILLS 

RELATING TO AREAS OF EI)

RECOGNIZING AND UNDERSTANDING
ONE'S AND OTHERS' EMOTIONS

EMOTIONAL SENSITIVITY AND CONTROL
OF EMOTIONS

EMOTIONAL OPENNESS AND 
PERSONALITY PREFERENCES OF THE 

NATURE OF WORK 

B. FACTORS LINKED TO WORK-RELATED
EI COMPETENCIES

ASSESSMENT AND DECISION-MAKING 
SKILLS IN PROBLEMATIC SITUATIONS

EMPATHY AND GENERATION OF 
SOLUTIONS IN INTERPERSONAL 

SITUATIONS
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vedere faptul că participanţii se pot strădui să-și îmbunătăţească competenţele socio-
emoţionale, nu numai pentru că acestea sunt cerinţele muncii pe care doresc să o întreprindă, 
ci și pentru a schimba semnificativ calitatea vieţii lor în alte domenii.  
 
Cum să utilizaţi instrumentul 
În timpul trainingului ar trebui să ţineţi cont de experienţa anterioară și de abilităţile 
persoanelor cu care veţi lucra. Prin urmare: 

1. Înainte de a începe trainingul, testaţi instrumentul pe dvs. pentru a avea o imagine de 
ansamblu asupra întrebărilor cu care se confruntă participanţii. Acest lucru vă va 
permite să discutaţi nu numai rezultatele generate în mod formal, ca urmare a 
finalizării testului, ci și să abordaţi probleme specifice. 

2. Citiţi partea teoretică a acestui capitol pentru a defini corect conceptele de inteligenţă 
emoţională și competenţă emoţională. 

3. Acordaţi atenţie problemelor care pot avea o importanţă deosebită pentru persoanele 
pe care le veţi instrui. 

4. Înainte de a începe un curs sau ciclu de formare, determinaţi cele mai importante 
probleme pe care doriţi să le discutaţi cu clienţii dvs. înainte și după test. 

5. De asemenea, nu uitaţi să încurajaţi participanţii să pună întrebări care pot apărea 
după ce au finalizat testul și și-au aflat rezultatele. 

Fă-ţi partea ta înainte de a-i consilia pe alţii!  
 
Etapa I. Înainte de a începe testul  
Explicaţi ce este competenţa emoţională, de ce este importantă în viaţa profesională și în 
interacţiunile sociale extraprofesionale. Puteţi utiliza introducerea atașată testului în acest 
scop:  

• Competenţa emoţională este abilitatea de pe tot parcursul vieţii de a înţelege emoţiile 
proprii și ale celorlalţi, de a le identifica pe baza comunicării non-verbale exprimate 
prin expresii faciale și gesturi și de a rezolva situaţiile problemă gestionând emoţiile 
proprii și ale celorlalţi, abţinându-ne de la reacţii impulsive, controlându-ne emoţiile și 
adaptându-le la situaţia și sensibilitatea altora.  

• Pentru a învăţa cum își percepe și își evaluează un individ abilităţile legate de 
competenţa emoţională, am distins între: 

A) factori legaţi de autodescriere (modul în care îmi evaluez abilităţile) în 
domenii precum: 

• Recunoașterea și înţelegerea emoţiilor și ale celorlalţi;  
• Sensibilitatea emoţională și controlul emoţiilor;  
• Deschiderea emoţională și preferinţele de personalitate ale naturii 

muncii; 
B) factori legaţi de competenţa profesională a IE în domenii precum:  

• Abilităţi de evaluare și luare a deciziilor în situaţii problematice; 
• Empatie și generare de soluţii în situaţii interumane;  

• Competenţa emoţională poate fi îmbunătăţită indiferent de vârsta noastră și de ceea 
ce ni s-a întâmplat în viaţă. Nu există o limită superioară pentru „a fi apt din punct de 
vedere emoţional”.  

 
Etapa II. Completarea chestionarului 
Încurajaţi participanţii să ia sarcina în serios. 
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Etapa a III-a. Interpretarea rezultatelor 
După completarea chestionarului, rezultatele vor fi generate automat. Participantul la 
training va primi informaţii sub următoarea formă: 
 

 
 
În partea stângă a tabelului există o coloană care specifică nivelul de finalizare a sarcinii. Pe 
linia superioară sunt câmpuri unde este afișat rezultatul general, sunt afișate rezultatele a 
două domenii ale chestionarului: autodescriere (TSD - modul în care o persoană vede și își 
evaluează competenţele - aceasta este partea subiectivă a chestionarului) și competenţe (TC - 
în această parte, rezultatul autodescrierii este verificat prin determinarea modului în care 
persoana face faţă rezolvării sarcinilor specifice). Următoarele coloane se referă la cei cinci 
factori principali identificaţi în chestionar. Nivelul rezultatelor obţinute de persoana 
examinată într-o anumită coloană va fi evidenţiat prin culoarea verde. Participantul are 
posibilitatea de a afla mai multe informaţii despre interpretarea calitativă a rezultatului său 
după apăsarea uneia dintre casetele verzi. 
 
Etapa IV. Discuţie 
După completarea chestionarului, întrebaţi participanţii:  

1. Sunt mulţumiţi de rezultat? 
2. Se așteptau la un astfel de rezultat? 
3. Care întrebări au fost cele mai problematice pentru ei și de ce? 
4. Ce lucruri noi au învăţat despre ei înșiși din rezultatele obţinute? 

Referindu-vă la rezultate specifice, încurajaţi participanţii să răspundă la întrebări: 
5. Cum pot încerca să își modifice singuri competenţele emoţionale și sociale? 

6. Care sunt așteptările lor de la trainer? La ce fel de ajutor se așteaptă? 
Încurajaţi participanţii să își stabilească propriile obiective: 

1. Ce competenţe vor să își îmbunătăţească? 
2. Cu ce vor să înceapă schimbarea? o scurtă listă de priorităţi (1, 2, 3) 
3. Care sunt preocupările lor? La ce dificultăţi se așteaptă? 
4. Ce modalităţi văd pentru a face faţă acestor probleme? 

 
Comentarii despre desfășurarea training-ului 

1. Aveţi grijă de propriile competenţe emoţionale și sociale pentru a oferi un bun 
exemplu participanţilor. 
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2. Încercaţi să creaţi o atmosferă prietenoasă. Încurajaţi oamenii să pună întrebări, să 
se implice și să vină cu exemple. Încercaţi să vă asiguraţi că participanţii ajung la 
propriile concluzii. Nu oferiţi indicii, îndrumaţi-i în modul lor de gândire. 

3. Stabiliţi un contact bun și pozitiv cu participanţii. Încercaţi să vă amintiţi numele 
tuturor participanţilor.  

4. Vorbiţi într-un limbaj cuprinzător. 
5. Acordaţi atenţie limbajului corpului. Dacă vedeţi semne de plictiseală sau oboseală, 

încercaţi să implicaţi participanţii punându-le întrebări. Amintiţi-vă că sunteţi 
responsabil pentru interesul și implicarea lor. 

6. Daţi dovadă de entuziasm și asiguraţi-vă că acesta este transmis participanţilor. 
Lăudaţi-i pentru angajamentul lor și apreciaţi eforturile lor. 

7. Începeţi întotdeauna prin discutarea atributelor forte înainte de a încerca să faceţi 
schimbări în comportamentul și reacţiile participanţilor. 

8. Spuneţi-le participanţilor că EȘECUL POATE FI UN PUNCT DE PORNIRE PENTRU 
SUCCES! 

 
Bibliografie 

• Bar-On, R. (1997). The emotional quotient inventory (EQ-I): Technical manual. Toronto, 
Canada: Multi-Health Systems. 

• Bar-On, R. (2000). Emotional and social intelligence: Insights from the emotional 
quotient inventory. W: R. Bar-On, J. D. A. Parker (red.), Handbook of Emotional 
Intelligence. San Francisco: Jossey-Bass. 

• Bar-On, R. (2004). The Bar-On Emotional Quotient Inventory (EQ-i): Rationale, 
description and psychometric properties. W: G. Geher (red.), Measuring emotional 
intelligence: Common ground and controversy. Hauppauge: Nova Science. 

• Bar-On, R. (2006). The Bar-On model of emotional-social intelligence (ESI). Psicothema, 
18(1), 13-25. 

• Bar-On, R. (2007). How important is it to educate people to be emotionally intelligent, 
and can it be done? W: R. Bar-On, J.G. Maree, M. J. Elias (red.), Educating People to Be 
Emotionally Intelligent (p. 1-14). London: Praeger 

• Cattell, R. B. (1963). Theory of fluid and crystallized intelligence: A critical experiment. 
Journal of Educational Psychology, 54(1), 1–22. https://doi.org/10.1037/h0046743  

• Fiori, M., Vesely-Maillefer, A. (2017). Emotional Intelligence as an ability: Theory, 
challenges, and new directions. W: K. Keefer, J. Parker, D. Saklofske (red), Emotional 
Intelligence in Education (s. 23-47). New York: The Springer Series on Human 
Exceptionality. Springer, Cham. https://doi.org/10.1007/978-3-319-90633-1_2 

• Goleman, D. (2001). Emotional Intelligence: Issues in Paradigm Building. W: C. 
Cherniss, D. Goleman (red.), The Emotionally Intelligent Workplace. San Francisco: 
Jossey-Bass John Wiley & Sons Inc. 

• Mayer, J. D. (2004). What is Emotional Intelligence? 
https://scholars.unh.edu/cgi/viewcontent.cgi?article=1007&context=personality_lab 

• Mayer, J. D., Caruso, D. R., Salovey, P. (2016). The Ability Model of Emotional 
Intelligence: Principles and Updates. Emotion Review, 8(4), 290-300. DOI: 
10.1177/1754073916639667 

• Plutchik Model https://d11yoeluzb5ina.cloudfront.net/wp-
content/uploads/2011/07/13135524/Plutchik-Model-600.png  

• Plutchik, R. (1962). The emotions: Facts, theories, and a new model. New York: Random 
House. 



 #102 

• Plutchik, R. (1980a). A general psychoevolutionary theory of emotion. W: R. Plutchik, H. 
Kellerman (red.), Emotion: Theory, Research, and Experience (s. 3-33). New York: 
Academic Press. https://doi.org/10.1016/B978-0-12-558701-3.50001-6  

• Plutchik, R. (1980b). Emotion, a psychoevolutionary synthesis. New York: Harper & Row. 
• Plutchik, R. (1984). Emotions: A general psychoevolutionary theory. W: K. R. Scherer, P. 

Ekman (red.), Approaches to emotion (s. 197–219). Hillsdale: Lawrence Erlbaum. 
• Patwardhan, I., Mason, W. A., Chmelka, M. B., Savolainen, J., Miettunen, J, Järvelin, M-R. 

(2019). Prospective relations between alexithymia, substance use and depression: 
findings from a National Birth Cohort. Nordic Journal of Psychiatry, 73(6), 340-348. DOI: 
10.1080/08039488.2019.1634758 

• Salminen, J.K., Saarijärvi, S., Aärelä, E., Toikka, T., Kauhanen, J. (1999). Prevalence of 
alexithymia and its association with sociodemographic variables in the general 
population of Finland. Journal of Psychosomatic Research, 46(1), 75-82. 
DOI:10.1016/s0022-3999(98)00053-1 

• Seligman, M. E. P., Csikzentmihalyi, M. (2000). Positive Psychology: An introduction. 
American Psychologist, 55(1), 5-14. DOI: 10.1037/0003-066X.55.1.5 

 


