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Aici puteți să găsiți mai multe 
detalii!
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Sprijinul acordat de către Comisa Europeană pentru 
prezentarea acestei publicații nu constituie o aprobare a 
conținutului care reflectă doar opinia autorilor, iar Comisia 
nu poate fi trasă la răspundere pentru orice utilizare a infor-
mațiilor care se regăsesc în aceasta.

Vrei să te implici?
Alăturați-vă și participați la evenimentele 
noastre de formare pentru a învăța cum să 
folosiți Inteligența Emoțională atunci când 
vă aflați în căutarea unui loc de muncă 
sau atunci când este vorba despre orien-
tarea în carieră.

Pentru mai multe informații vă rugăm să 
luați legătura cu persoana care este 
responsabilă în țara dvs.
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Îmbunătățirea inteligenței emoționale 
pentru consilierii în carieră și 
solicitanții unui loc de muncă
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Emoțiile influențează tot ceea ce 
facem. Acțiunile noastre sunt influ-
ențate de gândurile noastre, dar și de 
emoțiile noastre.

Emoțiile au un rol important în modul 
în care gestionăm diferite situații. Dacă 
am avea un rezultat negativ în urma 
unui interviu de angajare am putea 
fi triști sau supărați. Aceste emoții ar 
putea avea un impact negativ asupra 
modului în care ne simțim, dar și 
asupra următorului interviu. Pentru 
a gestiona aceste emoții trebuie să 
învățăm să le recunoaștem și să le 
folosim în avantajul nostru.

Ne propunem să oferim soluții, 
demonstrând importanța aplicării 
instrumentelor Inteligenței Emoțio-

nale (EI), abilităților și strategiilor 
pentru consilierii în carieră, 

dar și pentru solicitanții 
unui loc de muncă.

Studiile au arătat că 
organizațiile care au o 
inteligență emoțională 
ridicată sunt asociate cu 
creșterea productiv-
ității, cu niveluri mai 
ridicate de implicare, 
cu scăderea  
absenteismului de la 
locul de muncă, dar și 
cu creșterea cotei de 
piață.

Proiectul ,,Ocupație emoțională’’

Rezultate
Consilieri în carieră și în formarea emoțiilor
Sistem de instruire pentru gestionarea și 
predarea abilităților emoționale în 
orientarea în carieră

Emoții adecvate, instrumente de muncă 
adecvate
,,Cutie de instrumente’’ care conține mai 
multe elemente de instruire dedicate 
solicitanților unui loc de muncă. Această 
,,cutie de instrumente’’ va ajuta solicitanții 
unui loc de muncă să își autogestioneze
competențele emoționale necesare în
procesul de căutare a unui loc de muncă
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Obiective

Dezvoltarea unui sistem de instruire 
pentru a gestiona și a preda abilități 
emoționale în orientarea în carieră

Elaborarea unui set de instrumente 
care să conțină mai multe elemente 
de instruire dedicate solicitanților unui 
loc de muncă pentru a autogestiona 
principalele abilități emoționale im-
plicate în procesul de căutare a unui 
loc de muncă, păstrând astfel o stare 
emoțională operativă

Îmbinarea unui sistem online, deschis 
de formare a Resurselor Educaționale, 
cu un material offline și program de 
formare și îndrumare față-în-față

Creșterea gradului de conștientizare 
cu privire la importanța competențelor 
în inteligența emoțională și reflectarea 
acestuia într-un nou model economic, 
dar și într-o nouă lume a muncii

Consilieri în carieră

Solicitanți ai unui loc de muncă

Centre de ocupare a forței de muncă

Centre de instruire

Grupuri țintă


