
 

 

SKILL 1 – COMPLEX PROBLEM SOLVING 

                 ----- 
 

 

Comunicarea – Comunicarea eficientă. 

1)  DESCRIEREA INSTRUMENTULUI 

 

Comunicare spate la spate 

Aceasta este o activitate clasică de abilități de comunicare care subliniază importanța adresării întrebărilor 

pentru comunicarea eficientă. 

 

 

 

 

2)  OBIECTIVELE INSTRUMENTULUI 

 

Obiectivele exercițiului sunt de a demonstra comunicarea eficientă: 

1. Adresarea întrebărilor adecvate. 

2. Obținerea clarificărilor. 

3. Confirmarea înțelegerii comune. 

 

 

 

3)  CONEXIUNEA DINTRE INSTRUMENT ȘI ABILITATE 

 

Această activitate este legată de elementele fundamentale ale comunicării, subliniind avantajele și barierele 

comunicării, așa cum este descris în modulul Comunicare – Gestionarea persoanelor. De asemenea, face 

legătura cu etapele pentru planificarea unei comunicări adecvate și eficiente. 
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Comunicarea – Comunicarea eficientă. 

4)  MATERIALE - RESURSE 

 

O schiță / diagramă pentru comunicarea informațiilor cu participanții care stau spate la spate. 

(A se vedea ilustrația de pe ultima pagină) 

 

 

 

 

5)  CUM SE APLICĂ ABILITATEA 

 

1- Împărțiți întregul grup în echipe de câte doi. 

2- Fiecare pereche trebuie să-și aranjeze scaunele și să stea spate la spate. 

3- Transmiteți o copie a diagramei din figura de mai jos unei persoane din fiecare pereche de participanți. 

4- Persoana care ține diagrama este rugată să explice forma partenerului ei/lui, iar ascultătorul nu trebuie să 
vadă diagrama și trebuie să deseneze forma pe baza descrierii și instrucțiunilor transmise de partenerul său. 

5- După 10 minute, opriți activitatea și rugați fiecare pereche să compare rezultatul și cât de aproape este 
diagrama originală de desenul celui care a ascultat.  

 
- Puteți desfășura activitatea de mai multe ori, iar prima dată nu permiteți ascultătorilor să adreseze nicio 
întrebare, dar a doua oară, dați voie să existe întrebări și clarificări, din partea ascultătorului, iar apoi 
comparați rezultatul din ambele cazuri și subliniați importanța adresării întrebărilor pentru confirmarea 
întrebării și asigurarea corectitudinii comunicării. 

- De asemenea, discutați prin întrebarea cât de dificil a fost pentru cel care desena atunci când nu a fost 
permisă adresarea întrebărilor. 

- De asemenea, puteți face schimb de roluri, astfel încât fiecare pereche să aibă un ascultător și o persoană care 
descrie diagrama. 

- Întrebați participanții ce au învățat despre comunicare din această activitate simplă. 

- Întrebați participanții cum poate fi acest aspect de ajutor pe durata comunicărilor cotidiene de la locul de 
muncă. 
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Comunicarea – Comunicarea eficientă. 

 

6)  CE SĂ ÎNVĂȚAȚI 

 

Importanța adresării întrebărilor pentru confirmarea înțelegerii și asigurarea corectitudinii comunicării. 

Activitatea subliniază avantajele și barierele comunicării și conectează, de asemenea, etapele pentru 

planificarea unei comunicări adecvate și eficiente.  

Activitatea subliniază importanța adresării întrebărilor pentru confirmarea înțelegerii și pentru asigurarea 

corectitudinii comunicării. 

Ce a fost demonstrat poate fi de ajutor pe durata comunicărilor cotidiene de la locul de muncă.  

 

 

7)  MATERIALE SUPLIMENTARE – LINK-URI 

 

 

Stați spate la spate alături de partenerul dvs. 

O persoană va descrie ce trebuie desenat. 
Cealaltă persoană desenează ceea ce este descris. 

Cel care desenează trebuie să adreseze întrebări dacă nu înțelege 

instrucțiunile.  
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Comunicarea – Comunicarea eficientă. 
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Comunicare - Stiluri 

1)  DESCRIEREA INSTRUMENTULUI  

 

Activitate de copiere 

Această activitate subliniază importanța comunicării neverbale prin numirea unei persoane din încăpere ca 
lider și indicarea ca ceilalți să-i copieze acțiunile fără comunicare verbală. Liderul trebuie să-și schimbe continuu 
acțiunile fără a indica voluntarului că este liderul. Toți membrii urmează și copiază ceea ce face liderul. 
Voluntarul (care a fost în afara încăperii) merge în centrul cercului și trebuie să ghicească cine este liderul. Dacă 
persoana află care este liderul, ea/el câștigă. 

 

 

 

 

2)  OBIECTIVELE INSTRUMENTULUI  

 

Principalele obiective ale activității de copiere sunt: 

1. Demonstrarea importanței comunicării nonverbale, sublinierea faptului că are legătură cu ceea ce vedem 
mai degrabă decât cu ceea ce auzim. 

2. Indicarea modului în care limbajul corpului comunică sentimentele și atitudinea care ajută oamenii să-și 
formeze judecăți, presupuneri și decizii. 

3. Evitarea neînțelegerilor: în timp ce se comunică nonverbal, este important ca ambele părți să înțeleagă 
indiciile pentru a evita orice tip de neînțelegere. 

 

 

 

 

3)  CONEXIUNEA DINTRE INSTRUMENT ȘI ABILITATE 

 
Activitatea de copiere asigură legătura cu modulul Stiluri de Comunicare din Secțiunile de Formare subliniate în 
cadrul prezentării. 

Comunicarea nonverbală este mai importantă decât comunicarea verbală deoarece 90% din comunicare are 
loc prin intermediul acesteia. Are legătură cu ceea ce vedem și ceea ce facem mai degrabă cu ceea ce auzim. 
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Comunicare - Stiluri 

4)  MATERIALE - RESURSE 

 

Participanții care iau parte la prezentări. Nu sunt necesare ajutoare, dar instrucțiunile formatorului trebuie 

transmise pentru desfășurarea acestei activități. 

 

 

 

 

 

5)  CUM SE APLICĂ ABILITATEA 

 

1. Determinați toate persoanele să formeze un cerc. 

2. Luați un voluntar și trimiteți-l afară câteva minute. 

3. Indicați o persoană ca fiind liderul, în mod unanim, cu ajutorul indicațiilor nonverbale (fără cuvinte).  

4. Liderul trebuie să-și schimbe continuu acțiunile fără a indica voluntarului că el/ea este liderul. Toți membrii 
urmăresc și copiază ceea ce face liderul. 

5. Toți liderii trebuie să urmărească și să copieze liderul discret. 

6. Voluntarul mere în centrul cercului și trebuie să ghicească cine este liderul. 

7. Dacă persoana află cine este liderul, el/ea câștigă. 

 

 

 

 

6)  CE SĂ ÎNVĂȚAȚI 

 

Comunicarea nonverbală este ceea ce se comunică fără a utiliza cuvinte. Este mai importantă decât 
comunicarea verbală deoarece 90% din comunicare are loc prin intermediul acesteia. Are legătură cu ceea ce 
vedem și ceea ce facem mai degrabă cu ceea ce auzim. 

Puteți aprecia dacă o persoană este fericită sau tristă sau furioasă sau îngrijorată prin analizarea expresiilor și 
mișcărilor sale. Limbajul corpului comunică sentimentele și atitudinile care ajută oamenii să-și formeze 
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Comunicare - Stiluri 

judecăți, presupuneri și decizii. 

Atunci când nu cunoașteți indiciile dvs. și cele ale persoanei care receptează comunicarea nonverbală, dvs. și 
persoana respectivă puteți surprinde ceea ce nu este intenționat, semnificând un mesaj care determină 
neînțelegeri.  

În timpul comunicării nonverbale, este important ca ambele părți să înțeleagă indiciile pentru evitarea oricărui 

tip de neînțelegere. 

 

 

 

 

7)  MATERIALE SUPLIMENTARE – LINK-URI 

 

- 
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Rezolvarea conflictelor - 6 pălării pentru găsirea 
unui loc de muncă 

1)  DESCRIEREA INSTRUMENTULUI  

 

Tehnica lui Edward De Bono, referitoare la pălăriile destinate reflectării, facilitează utilizarea diferitelor stiluri 

de gândire pe care le utilizăm pentru rezolvarea problemelor. Această metodologie încearcă să identifice 

moduri diferite de gândire cu ajutorul pălăriilor colorate.  

Timp: 60 minute 

 

2)  OBIECTIVELE INSTRUMENTULUI  

Schimbul de pălării facilitează 

- Modificarea atitudinii 

- Diferite puncte de vedere 

- Atitudine proactivă 

- Comunicare asertivă 

- Minte deschisă 

 

 

3)  CONEXIUNEA DINTRE INSTRUMENT ȘI ABILITATE  

 

Acest instrument ne ajută să punem în practică toate conceptele pe care le-am descris în secțiunea “Cele 3 

abilități principale pentru Rezolvarea conflictelor” 

 

4)  MATERIALE - RESURSE 

 

- Set de cărți colorate 

- Anexa 1 

- Pix 
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Rezolvarea conflictelor - 6 pălării pentru găsirea 
unui loc de muncă 

5)  CUM SE APLICĂ ABILITATEA 

 

Pasul 1- Realizați 6 pălării cu carduri colorate (alb, roșu, negru, galben, verde și albastru) 

Pasul 2- Distribuiți fiecărui participant un exemplar al Anexei 1 și un pix  

Pasul 3 – Prin utilizarea acestor pălării, fiecare participant trebuie să completeze coloana care corespunde 
fiecărei pălării, în conformitate cu instrucțiunile transmise 

Pasul 4 – Participanții comentează împreună comentariile de pe fiecare  

Putem utiliza această abilitate pentru o activitate de grup sau pentru o reuniune față în față.  

Cu toate că, în anexă, avem o descriere a ceea ce vom include în fiecare secțiune, vom transmite o scurtă 

descriere a fiecărei pălării: 

Pălăria albă: numere și fapte concrete, fără interpretare subiectivă, fără opinii sau presupuneri, similar unui 

computer. 

Pălăria roșie: ne exprimăm sentimentele și emoțiile, fără a le judeca și fără a trebui să le justificăm, dar este 

permisă o interpretare a acestora din moment ce emoțiile fac parte din metoda de gândire. 

Pălăria neagră: ne concentrăm pe perspectiva pesimistă. Suntem critici într-un mod negativ și identificăm ceea 

ce este greșit. Atunci când purtăm pălăria neagră, trebuie să fim negativi, dar obiectivi (negativi-logici), adică, 

trebuie să explicăm de există critica sau opinia noastră negativă. 

Pălăria galbenă: este opusul pălăriei negre: Constructiv pozitiv. Sunt transmise propuneri pentru a determina 

schimbări pozitive: rezolvarea unei probleme, introducerea unei îmbunătățiri sau profitarea de o ocazie. 

Pălăria verde: este creativă și ne ajută să deschidem posibilități noi și ingenioase, îndepărtându-ne de vechile 

idei pentru identificarea unora noi. 

Pălăria albastră: discută controlul și organizarea procesului de gândire. Cu ajutorul ei, decideți care dintre 

celelalte pălării trebuie să purtați și ne comunică când să schimbăm pălăriile. Pălăria albastră poate fi 

repartizată unei persoane sau va putea fi purtată de oricine dorește. 

 

6)  CE SĂ ÎNVĂȚAȚI 

 

Tehnica celor 6 pălării facilitează o metodologie care permite ca acțiunea gândirii să fie mai eficientă și mai 

constructivă. Ne forțează să ne formăm comunicarea asertivă, proactivitatea și să avem o minte deschisă la 

opiniile altor persoane din moment ce noi înșine trebuie să trecem prin cele 6 faze. 

 

7)  MATERIALE SUPLIMENTARE – LINK-URI 
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Rezolvarea conflictelor - 6 pălării pentru găsirea 
unui loc de muncă 

 

Anexa 1 (pagina următoare) 
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Rezolvarea conflictelor - 6 pălării pentru găsirea 
unui loc de muncă 

ANEXA I 

6 PĂLĂRII PENTRU GĂSIREA UNUI LOC DE MUNCĂ 

      

Ce date despre 

șomaj există în 

localitatea mea? 

Ce formare 

profesională am? 

Ce experiență 

profesională am? 

Ce cursuri de 

formare am 

absolvit până 

acum? 

De ce experiență și 

formare am 

nevoie? 

Ce abilități de 

competență am? 

Ce activitate am 

efectuat anterior 

și mi-a făcut 

plăcere? 

Ce acțiuni din 

viață iubesc, ce 

acțiuni îmi plac? 

Ce activitate 

profesională sau 

de formare mă 

motivează? 

Ce mă 

entuziasmează? 

Ce muncă mă face 

fericit? 

Ce idei am pentru 

găsirea unui loc 

de muncă? 

Aleg noi studii?  

Ce alternativă am 

atunci când sunt 

în căutarea unui 

loc de muncă? 

Ce alternative am 

atunci când 

trebuie să-mi 

sporesc 

educația? 

Care ar putea fi o 

abordare mai 

bună la procesul 

de căutare a unui 

loc de muncă? 

Ce voi face 

pentru găsirea 

unui loc de 

muncă? 

Care este 

metoda mea de 

găsire a unui loc 

de muncă? 

Ce strategie 

trebuie să aplic 

pentru a găsi un 

loc de muncă? 

De ce strategie 

am nevoie 

pentru 

îmbunătățirea 

opțiunilor mele 

de angajare?  

Ce resurse voi 

utiliza pentru 

sporirea 

șanselor mele de 

angajare? 

La ce activitate 

am excelat 

întotdeauna? 

La ce mă pricep 

foarte bine? 

La ce domenii 

sunteți mai bun 

decât alte 

persoane? 

Care sunt 

punctele mele 

tari? 

Ce gânduri, 

limitări, mă 

împiedică de la 

avansare în 

căutarea unui loc 

de muncă? 

Care sunt cauzele 

acestei bariere din 

mine? 

Ce lipsuri de 

formare am? 

Care sunt 

credințele mele 

limitatoare? 

RĂSPUNS 

 

 

RĂSPUNS RĂSPUNS RĂSPUNS RĂSPUNS RĂSPUNS 

FAPTE EMOȚII CREATIVITATE PLANIFICARE OPTIMISM PESIMISM 
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Rezolvarea conflictelor – Cei 4 călugări 

1)  DESCRIEREA INSTRUMENTULUI  

 

Acest instrument încearcă să reflecteze asupra importanței ascultării active în cadrul relațiilor și asupra rolului 

pe care aceasta îl are pentru evitarea sau rezolvarea conflictelor. 

Timp: 25 minute 

 

 

2)  OBIECTIVELE INSTRUMENTULUI  

 

- Învățați să ascultați 

- Depășirea conflictelor  

- Nu mai dați vina pe ceilalți 

 

 

3)  CONEXIUNEA DINTRE INSTRUMENT ȘI ABILITATE  

 

Abilitatea “Învățați să ascultați” ne demonstrează importanța ascultării active pentru Rezolvarea Conflictelor, 

iar acest instrument reflectă aceeași idee.  

 

 

4)  MATERIALE - RESURSE 

 

- Textul Cei 4 călugări și chestionarul pentru participanți (Anexa I) 
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Rezolvarea conflictelor – Cei 4 călugări 

5)  CUM SE APLICĂ ABILITATEA 

 

- Pasul 1: grupuri de câte 4 persoane (putem realiza activitatea cu mai multe grupuri de 4 persoane sau 
mai mult sau mai puțin, doar cu un singur grup mai mare sau individual). 

- Pasul 2: dați participanților o copie a Anexei I (textul și chestionarul)  

- Pasul 3: reprezentanții fiecărui grup prezintă concluziile participanților  

- Pasul 4: analiza comună a concluziilor 

 

 

6)  CE SĂ ÎNVĂȚAȚI 

 

A-i învăța să-i ascultați pe ceilalți reprezintă una dintre cele mai dificile lecții cu care se confruntă o persoană pe 

durata vieții. Învățați când trebuie să tăceți, când trebuie să ascultați, când trebuie să gândiți trebuie să vă ajute 

să înțelegeți cât de importante sunt persoanele din jurul nostru și alături de care trăim zi de zi. 

Problema prezentului este că oamenii nu ascultă pentru a înțelege, ci pentru a răspunde.  

 

 

7)  MATERIALE SUPLIMENTARE – LINK-URI 

 

Sursa: Aprendizaje cooperativo. Teoría y práctica en las diferentes áreas del currículum, AA.VV. Ed. 

Pirámide. 
 

 

 

 

 

 

 

 

http://amzn.to/2muP3I7
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Rezolvarea conflictelor – Cei 4 călugări 

ANEXA I 

 

TEXTUL:  

"Cei patru călugări au decis să se plimbe împreună în tăcere, timp de o lună. Prima zi, totul a fost 

bine. Dar, după prima zi, unul dintre călugări a spus: Nu cred că am încuiat ușa când am plecat de la 

mănăstire. Altul a spus: Prostule! Am decis să tăcem o lună și acum tu ai încălcat regula cu prostia 

asta! Apoi, al treilea a spus: Și tu? Și tu ai încălcat-o! Iar cel de-al patrulea călugăr a spus: Mulțumesc, 

Doamne, sunt singurul care nu a vorbit!” 

 

CHESTIONAR: 

o Care a fost atitudinea călugărilor? 

o De ce credeți că s-au comportat astfel? 

o Conectați povestea cu mănăstirea și călugării la experiența dvs. universitară și personală 

o Ce exemplu vă reamintiți din propria dvs. experiență care este legat de text? 

o Care ar fi putut fi atitudinea celorlalți călugări atunci când primul a vorbit? Și ultimii doi, când 

a vorbit cel de-al doilea? 

o Ar fi putut începe să contorizeze timpul din nou și să meargă într-o altă direcție? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*Notă: Încercați să adaptați această poveste unei situații cotidiene de la locul de muncă. 
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Empatie – Cum să fiți  empatic 
CCounsellor 

1)  DESCRIEREA INSTRUMENTULUI 

 

Acest instrument este o discuție deschisă despre un articol sau filmuleț pe care consilierul de carieră trebuie să-

l aleagă pe baza situației din acel moment. Va fi util să aveți o perspectivă asupra situației și să exersați 

empatia. 

Timp: 15-30 min 

 

 

2)  OBIECTIVELE INSTRUMENTULUI 

 

Obiectivele principale: 

- Deținerea perspectivei 

- Exersarea empatiei 

- Analizarea unui alt punct de vedere 

 

 

 

3)  CONEXIUNEA DINTRE INSTRUMENT ȘI ABILITATE 

 

Conexiunea cu instrumentul este de a învăța să detectați nevoile și argumentele celeilalte persoane.  

 

 

4)  MATERIALE - RESURSE 

 

- Articol, filmuleț/sau film  

- Coală de hârtie și pix (opțional) 
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Empatie – Cum să fiți  empatic 
CCounsellor 

 

 

6)  CE SĂ ÎNVĂȚAȚI 

 

Acest instrument ne ajută să detectăm emoțiile și modul în care gândește cealaltă persoană, ceea ce ne ajută să 

ne îmbunătățim empatia emoțională și cognitivă și să deținem o înțelegere îmbunătățită a situației. 

Concomitent, vom avea o relație mai bună cu ceilalți. 

 

7)  MATERIALE SUPLIMENTARE – LINK-URI 

Exemple de filmulețe de utilizat:  

Limba engleză: https://www.youtube.com/watch?v=TkX-TPaodoM 
 

Limba spaniolă: https://www.youtube.com/watch?v=lzyXrkEPgdg 
 

Limba română:  

Limba portugheză: https://www.youtube.com/watch?v=LfpM4sTirN0 
 

 

 

5)  CUM SE APLICĂ ABILITATEA 

 

- Pasul 1 – alegeți materialul adecvat de utilizat (articol/ filmuleț/ film) 

- Pasul 2 – concentrați-vă pe faptele despre care veți vorbi 

- Pasul 3 – care este relația cu propria dvs. situație 

- Pasul 4 – ajutați-vă cu următoarele întrebări pentru a analiza materialul 

 

Întrebări: 

Cu care personaj al poveștii vă identificați mai mult și de ce? 

Ce ai fi făcut diferit în acea situație? 

Vă puteți gândi la un moment când v-ați simțit la fel? 

Cum credeți că se simte personajul? 

…..și adăugați toate întrebările adecvate  

https://www.youtube.com/watch?v=TkX-TPaodoM
https://www.youtube.com/watch?v=lzyXrkEPgdg
https://www.youtube.com/watch?v=LfpM4sTirN0
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Empatie –  Gestionarea persoanelor 

1)  DESCRIEREA INSTRUMENTULUI  

 

Scurt pasaj de citit / Situație care implică persoana surprinsă  

Un scurt pasaj de citit descrie modul în care două persoane se întâlnesc în parcare și analizează un anumite 

eveniment și modul în care reacționează la el. Una dintre ele trage concluzii rapid și apoi își modifică atitudinea 

și recunoaște percepția celeilalte persoane asupra problemei. (Note de citire cu două opțiuni / răspunsuri la 

situație). 

 

 

 

2)  OBIECTIVELE INSTRUMENTULUI  

 

Acest instrument are în vedere să încurajeze o ascultare îmbunătățită pentru indicarea empatiei la adresa 

celorlalți: 

-Ascultarea a ceea ce spune cealaltă persoană. 

-Recunoașterea vorbelor sale, inclusiv indicarea înțelegerii sale cu privire la ceea ce s-a spus și sentimentele 

asociate cu ceea ce s-a spus. 

-Fără concluzii pripite. 

 

 

 

3)  CONEXIUNEA DINTRE  INSTRUMENT ȘI ABILITATE 

 

Instrumentul este legat de modulul Empatie – Gestionarea persoanelor, acolo unde ascultarea reprezintă 

centrul procesului. Ascultarea cu adevărat a oamenilor. Ascultarea cu ochii, urechile și inima. Acordarea 

atenției limbajului corporal al celorlalte persoane, tonului vocii lor, emoțiilor ascunse din spatele a ceea ce vă 

transmit acestea, ca și contextului. 
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Empatie –  Gestionarea persoanelor 

 

 

4)  MATERIALE - RESURSE 

 

Pasajul scurt de citit / situația care se referă la Omul surprins  

Mergeam spre ieșirea unei parcări cu patru etaje din apropierea unei clinice medicale cu cinci etaje. 

Era vineri, ora este 14:25, iar clădirea parcării era plină de mașini. Un bărbat, care părea să aibă 75 de 

ani, a intrat. Pe măsură ce s-a apropiat de mine, s-a oprit, s-a întors spre mine și mi-a spus: "Se dă ceva 

gratis azi? Nu am văzut niciodată așa de multe mașini."  A părut incapabil să creadă că parcarea era 

complet plină. "Pun pariu că este din cauză că multe persoane nu lucrează vinerea, deci este convenabil 

pentru ele să-și programeze consultațiile vinerea," am spus eu. 

(NOTĂ: Răspunsul meu nu i-a confirmat percepția referitoare la aglomerarea clădirii sau surprinderea 

sa referitoare la aglomerație. I-am furnizat o explicație și nu o confirmare.) 

"Nu este deoarece este vineri. De obicei, vin aici vinerea și nu a fost niciodată atât de aglomerat," a 

spus acesta. "Este foarte aglomerat astăzi și nu știu de ce," am spus eu. 

(NOTĂ: Nu am confirmat percepția celuilalt referitor la aglomerarea clădirii! Probabil, acesta ar fi fost 

mai mulțumit dacă i-aș fi confirmat senzația.) 

 

 

 

5)  CUM SE APLICĂ ABILITATEA 

 

-Împărțiți participanții în grupuri de câte patru. 

-O persoană trebuie să citească pasajul cu două concluzii diferite, în timp ce ceilalți ascultă. 

-Discutați și analizați în grupuri cele două finaluri diferite și reacția la aceeași situație, așa cum este descris în 
cele două note diferite. 

-Aduceți discuția înapoi la grupul complet și obțineți feedback. 

 

 

 

 

 

6)  CE SĂ ÎNVĂȚAȚI 
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Empatie –  Gestionarea persoanelor 

 

-Explicați modul în care obiectivul trei din modul este legat de acest scurt pasaj și modul în care ascultarea cu 

atenție implică empatia: 

 

1. Ascultarea a ceea ce spune cealaltă persoană. 

2. Recunoașterea a ceea ce a fost spus, inclusiv declararea înțelegerii dvs. a ceea ce s-a spus și a sentimentelor 

asociate cu ceea ce s-a spus. 

3. Fără concluzii pripite. 

 

Discuție 

În situația de mai sus, acesta a ascultat omul surprins și a empatizat cu percepția sa cu privire la faptul că 

parcarea era plină. A recunoscut persoana prin petrecerea timpului să-i asculte declarațiile și recunoașterea 

declarațiilor sale prin indicarea faptului că le-a înțeles.   

 

Elemente fundamentale pentru recunoașterea empatică: 

-  Ascultarea a ceea ce spune cealaltă persoană. 

- Recunoașterea a ceea ce s-a spus, inclusiv declararea înțelegerii dvs. a ceea ce s-a spus și a sentimentelor 

asociate cu ceea ce s-a spus. 

 

 

 

7)  MATERIALE SUPLIMENTARE – LINK-URI 

 

- 
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Chestionar - Flexibilitate 

1)  DESCRIEREA INSTRUMENTULUI 

Acest instrument este un chestionar referitor la flexibilitate și dezvoltare personală. Include 10 propoziții care 

trebuie să primească punctaje de la 1 (dezacord total) la 4 (acord total). Suma punctajelor determină evaluarea 

gradului de flexibilitate – există 4 asemenea grade. 

Nu trebuie să dureze mai mult de 5 minute pentru a completa chestionarul, dar este important să acordați timp 

persoanei pentru a  reflecta conștient la propoziții. Ulterior, este important să reflectați la ceea ce indică nivelul 

de flexibilitate despre persoană, în vederea încercării de a identifica soluții pentru sporirea acestei abilități 

pentru ea/el (20 minute). 

 

 

2)  OBIECTIVELE INSTRUMENTULUI  

Principalul obiectiv este ca persoana să înțeleagă nivelul său de flexibilitate emoțională. Cum? Rezultatele 

chestionarului asigură feedback asupra anumitor aspecte: 

 Cum acționează persoana în multe situații  

 Cum reacționează persoana la schimbările de mediu 

 Cum se gestionează și schimbă obiectivele, atunci când acestea nu sunt adecvate 

 

 

 

3)  CONEXIUNEA DINTRE INSTRUMENT ȘI ABILITATE  

Este un instrument foarte specific deoarece principalul său obiectiv este de a cuantifica gradul de flexibilitate al 

unei persoane. 

 

 

 

 

 

 

 

4)  MATERIALE - RESURSE 
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Chestionar - Flexibilitate 

 Chestionar 

 Pix 

 O coală cu cele 4 niveluri de flexibilitate  

 

 

5)  CUM SE APLICĂ ABILITATEA 

1. Dați chestionarul persoanei pentru a se autoevalua în conformitate cu propozițiile. Facilitatorul poate 

alege să sublinieze pe scurt flexibilitatea și importanța sa, în principal, sau poate începe prin aplicarea 

chestionarului ca mod de prezentare a subiectului. 

2. Suma punctajelor pentru fiecare propoziție și confirmarea rezultatului final. 

3. Analizarea nivelului de flexibilitate pe baza rezultatului final.  

4. Reflectare 

 

Facilitatorul poate decide dacă această reflectare are loc imediat și împreună sau dacă respondentul trebuie să 

aibă un moment de reflectare individuală și să discute principalele concluzii la un moment ulterior (de exemplu, 

în cadrul următoarei sesiuni). 

 

 

6)  CUM SE ÎNVAȚĂ 

Acesta este un instrument util pentru înțelegerea și sporirea conștientizării asupra persoanelor cu privire la 

nivelul propriu de flexibilitate. La finalul chestionarului, sunt transmise anumite sugestii pentru îmbunătățirea 

acestei abilități: 

 Perceperea fiecărei situații din propria perspectivă, dar și din cea a altor persoane;  

 Adoptarea noilor comportamente, adică identificarea noilor moduri de a face lucrurile și 

conștientizarea faptului că există alte alternative;  

 Îmbunătățirea comunicării. Flexibilitatea promovează comunicarea adecvată; 

 Promovarea laturii dvs. creative și critice. 
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Chestionar - Flexibilitate 

7)  MATERIALE SUPLIMENTARE – LINK-URI 

 

Chestionar asupra flexibilității și dezvoltării personale  

Un grad adecvat de flexibilitate este extrem de important, fiind una dintre calitățile esențiale ale 

persoanelor care au rezultate pozitive. De asemenea, reprezintă un mod adecvat de cuantificare a 

inteligenței emoționale a unei persoane. Un studiu asupra unui număr de 10.000 responsabili și 

manageri care a avut în vedere 4 niveluri de flexibilitate, 1 fiind cel mai redus și 4 cel mai înalt, a 

identificat că cel puțin 75% dintre persoane se află la niveluri joase ale flexibilității (1 și 2). Există 

organizații în cadrul cărora acest procent depășește 90%. 

Pentru a vă afla gradul de flexibilitate, vă rugăm să răspundeți chestionarului de mai jos. Încercați să 

fiți cât de obiectiv posibil. Răspundeți pe baza percepției dvs. și nu pe baza a ceea ce considerați că 

este corect sau cum ați dori să fie. Acționați ca și cum ați fi un observator neutru care răspunde 

întrebărilor despre dvs. Nu există răspunsuri corecte sau greșite. Dați un punctaj de 4 dacă sunteți de 

acord în totalitate cu propoziția și un punctaj de 1 dacă comportamentul dvs. este constant 

divergent propoziției. 3 și 2 reprezintă grade intermediare. 

Propoziții Evaluare 

1. Sunt o persoană care vede schimbarea ca o ocazie și nu ca o amenințare. Pot 

percepe și pot profita de oportunitățile care derivă din variate situații. 
 

2. Transform mediile și comportamente defensive în medii și comportamente 

constructive și fac acest lucru oricând este necesar. 
 

3. Mă pot confrunta cu și pot profita de situații de ambiguitate, incertitudine și 

insecuritate. 
 

4. Știu când și cum să fiu mai ferm sau mai flexibil.   

5. Pot analiza o situație din propria mea perspectivă, dar și din cea altora.  

6. Identific variate moduri de a-mi realiza obiectivele.  

7. Îmi modific obiectivul atunci când aflu că nu urmăresc un obiectiv adecvat.   

8. Încerc să-mi adaptez comportamentul la toate situațiile și mediile.  

9. Știu cum să mă exprim și confirm că persoanele înțeleg ceea ce spun.   
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Chestionar - Flexibilitate 

10. Încerc să înțeleg anterior de a reacționa.   

TOTAL  

Rezultate 

Pentru a afla gradul dvs. de flexibilitate, adunați punctajele și verificați următoarele: de la 10 la 25, 

grad de flexibilitate 1; de la 26 la 31, grad de flexibilitate 2; de la 32 la 36, grad de flexibilitate 3; de la 

37 la 40, grad de flexibilitate 4.  

Descrierea nivelurilor de flexibilitate este următoarea: 

Nivelul de flexibilitate 1 

O persoană cu nivel de flexibilitate 1 are un standard comportamental bine-definit și are dificultăți 

de a-l depăși. Dacă situația necesită comportamente non-standard, este improbabil să răspundă 

adecvat. Are dificultăți să se schimbe sau nu realizează când situația necesită un alt comportament. 

Mai degrabă decât să intervină și să modifice situațiile, este mult mai concentrat pe regrete și acuze 

decât pe identificarea soluțiilor. Este mult mai concentrat pe trecut decât pe viitor. Persoana își 

dorește aproape ca ceea ce s-a întâmplat să nu se fi întâmplat niciodată. Trecutul este doar un alt 

element al problemei. La momentul confruntării cu o situație defensivă, are tendința de a deveni la 

fel de defensiv. Cu privire la toleranța la diferențele individuale, mai degrabă nu tolerează nimic sau 

tolerează excesiv. Analizează situațiile, schimbările și problemele ca amenințări mai degrabă decât ca 

oportunități. Insistă asupra unei proceduri care nu funcționează și nu gestionează adecvat când, cum 

și ce trebuie să facă pentru a obține rezultate. Comunicarea este subdezvoltată. Mai mult succes are 

în situațiile care sunt foarte familiare. 

Nivelul de flexibilitate 2 

O persoană cu nivel de flexibilitate 2 are o probabilitate medie de a acționa și de a răspunde corect 

mai multor situații, dar totuși mai are anumite aspecte de dezvoltat. Trebuie să aibă în vedere să fie 

mai eficient pentru rezolvarea problemelor, să încerce să înțeleagă mai bine și să analizeze situațiile 

mai bine, ca și să dezvolte o gamă de alternative pentru identificarea soluțiilor. Trebuie să ia în 

considerare că tot ceea ce facem are o alternativă și că există multe alte moduri și proceduri pentru 

a face ceva. Cu privire la aceasta, trebuie să încerce să înțeleagă la ce grad flexibilitatea sa redusă 

reprezintă o consecință a problemelor de relaționare sau dezvoltare a sarcinilor. Persoanele cu acest 

nivel de flexibilitate au o rezistență redusă la frustrare și preferă să facă anumite lucruri în cel mai 

tradițional mod. Adeseori, au mai mult succes atunci când discută cu persoanele care au același stil 

comportamental sau în situațiile în care standardele, regulile și reglementările sunt situații bine-

definite, fără întreruperi și modificări de paradigmă. 

Nivelul de flexibilitate 3 

O persoană cu nivelul de flexibilitate 3 este probabil că va acționa și va răspunde corect în 

majoritatea situațiilor. Acest nivel de flexibilitate poate integra mai multe atitudini opuse: fermitate 

și toleranță, vorbire și ascultare, acordare și solicitare, formal și informal, dominanță și 

condescendență. Aceasta semnifică că, chiar dacă sunteți o persoană condescendentă, dacă situația 

necesită un comportament dominant, este posibil să-l dețineți, sau dacă sunteți o persoană formală, 
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Chestionar - Flexibilitate 

puteți să vă comportați și informal. Indiferent care este caracteristica dvs. de bază, puteți adopta 

comportamente care vă permit să performanță la un nivel superior, în majoritatea situațiilor. Puteți 

comunica mai bine, puteți gestiona stresul și puteți gestiona problemele interpersonale fără a vă 

pierde concentrarea pe obiectivele dvs.  

Nivelul de flexibilitate 4 

O persoană cu nivel de flexibilitate 4 este foarte probabil că va acționa și va răspunde corect în 

majoritatea situațiilor. Știe cum să acționeze și cum să gestioneze situațiile de ambiguitate, 

incertitudine și insecuritate. Continuă să-și urmărească obiectivele atunci când acestea sunt 

adecvate și identifică moduri adecvate de a le atinge. O persoană cu acest nivel de flexibilitate 

percepe angajamentele într-un mod constructiv și nu ca un obstacol și caută să facă lucrurile în 

moduri diferite. Știu cum să reziste sau să renunțe, vede fiecare situație în parte, din propria sa 

perceptivă și din perspectiva altor persoane și, în situațiile conflictuale, poate identifica interesele 

comune, în scopul îndeplinirii nevoilor reciproce și identificării soluțiilor care satisfac interesele 

părților. 
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Flexibilitate – Cu susul în jos 

1)  DESCRIEREA INSTRUMENTULUI 

 

Aceasta este o activitate/dinamică care trebuie implementată cu ajutorul a cel puțin 2 persoane. Inițial, a fost 

creată pentru etapa de planificare sau dezvoltare unui proces de grup, dar este și o activitate utilă pentru 

reflectarea asupra mai multor alternative referitoare la perceperea unei probleme, în locul reflectării doar 

asupra unei singure opțiuni. Acesta este un mod util de a ne exersa nivelul de flexibilitate emoțională deoarece 

ne permite să ne ajustăm mai bine emoțiile, gândurile și comportamentele și, în consecință, să avem o 

adaptare mai bună la variate situații. 

Timp: Executarea jocului trebuie să dureze 15 minute, iar discuția / reflectarea necesită în medie 15 minute. 

 

 

2)  OBIECTIVELE INSTRUMENTULUI  

Această activitate este utilă pentru analizarea și discutarea anumitor aspecte ale inteligenței emoționale: 

 Minte deschisă – Dorim des ca ceilalți să ne urmeze ideile, dar cât de des le urmăm pe cele ale altor 

persoane?; 

 Abilitatea de a reflecta la mai mult de o singură soluție la aceeași problemă;  

 Abilitatea de a modifica strategia atunci când ceva nu are rezultate pozitive. 

 

3)  CONEXIUNEA DINTRE INSTRUMENT ȘI ABILITATE 

Flexibilitatea emoțională este capacitatea de a ne adapta circumstanțelor nefamiliare, impredictibile și 

dinamice. Această activitate ne permite să reflectăm asupra variatelor soluții pentru aceeași problemă, deci ne 

ajută să fim mai flexibili atunci când ne confruntăm cu o situație problematică. 

 

4)  MATERIALE - RESURSE 

 Coală de hârtie 

 Marker-e 

 

5)  CUM SE APLICĂ ABILITATEA  
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Flexibilitate – Cu susul în jos 

1. Facilitatorul trebuie să formuleze o întrebare / problemă (de exemplu, Care sunt avantajele promovării 

incluziunii sociale pe piața muncii? (de exemplu, persoanele cu dizabilități)). 

2. Individual, participanții trebuie să reflecteze asupra unui număr de 2 sau 3 răspunsuri / soluții 

spontane. 

3. În perechi sau grupuri mici, participanții trebuie să aleagă un singur răspuns, cel pe care îl consideră a fi 

cel mai eficient din cadrul tuturor răspunsurilor pe care le-au transmis individual.  

La final, facilitatorul trebuie să întrebe grupurile: 

 Ați avut multe răspunsuri diferite? 

 Cât de dificil a fost să alegeți un singur răspuns? 

 Cum ați negociat pentru un răspuns final? 

Concluzionați prin transmiterea ideii că flexibilitatea este similară acestei activități în care au avut ocazia de a 

discuta variate răspunsuri și de a înțelege că, uneori, persoanele pot avea o soluție mai bună decât propriile lor 

soluții și că trebuie să reflectăm în ce mod suntem deschiși la acceptarea sugestiilor venite de la ceilalți. 

 

6)  CE TREBUIE ÎNVĂȚAT 

Este important să fim flexibili pentru gestionarea situațiilor problematice/dificile din viețile noastre. Dacă 

începem să analizăm o problemă într-un mod diferit, putem identifica mai ușor o soluție mai bună la o anumită 

problemă. În consecință, putem fi mai rezistenți și putem avea o stare de bine emoțională/psihică îmbunătățită.   

 

7)  MATERIALE SUPLIMENTARE – LINK-URI 
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Toleranța la stres - Stres 

1)  DESCRIEREA INSTRUMENTULUI 

Activitatea va fi desfășură în mod individual sau cu grupurile. Persoanele experimentează o situație care le 

reamintește sentimentele de stres și frustrare în scopul dobândirii unei conștientizări sporite a modului în care 

reacționează la evenimentele negative și a nivelului de toleranță pe care îl posedă.  

Participantul trebuie să creeze un desen care va fi rupt de persoana care îi dă sarcină și ulterior, va trebuie să-l 

reconstruiască și să adune bucățile rupte. 

Timp: 30 minute. 

 

 

2)  OBIECTIVELE INSTRUMENTULUI  

 Reamintirea sentimentelor dintr-o situație stresantă; 

 Reflectarea asupra faptului că eforturile noastre de a face ceva nu sunt întotdeauna apreciate de 

ceilalți; 

 Chiar dacă ceva ne cauzează stres și frustrare, nu putem renunța la obiectivele noastre deoarece cineva 

ne va aprecia eforturile. 

 

 

3)  CONEXIUNEA DINTRE INSTRUMENT ȘI ABILITATE 

Toleranța la stres reprezintă capacitatea de a fi calm și de a gestiona emoțiile puternice, prin compilarea 

răspunsurilor adecvate la situațiile complexe. 

Această activitate este reprezentarea unei situații stresante / de frustrare când se distruge munca 

participantului, ca și a importanței de a nu renunța la ceva doar pentru că ne cauzează stres deoarece poate 

exista o persoană care să ne aprecieze eforturile.  

 

4)  MATERIALE - RESURSE 

 Coală de  hârtie 

 Marker-e 

 Scoci 
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Toleranța la stres - Stres 

 

5)  CUM SE APLICĂ ABILITATEA 

1. Participanților le este cerut să copieze un desen (individual sau în grupuri mici);  

2. Desenele sunt prezentate coordonatorului activității care le rupe;  

3. Participanții trebuie să recreeze desenul cu ajutorul bucățelelor de hârtie ruptă; 

4. Discuție. Câteva întrebări de orientare:  

- Cum v-ați simțit atunci când ați efectuat activitatea și ați văzut că desenul v-a fost distrus? 

- Care sunt sentimentele voastre despre faptul că a trebuie să refaceți desenul din bucățelele rupte?  

- Cum legați această activitate de ceea ce se întâmplă atunci când sunteți în căutarea unui loc de 

muncă? 

 

 

 

6)  CE SE ÎNVAȚĂ 

Atunci când ne străduim să facem ceva, ne place ca eforturile noastre să fie recunoscute. Atunci când acestea 

nu sunt apreciate, devenim frustrați și nivelul nostru de stres crește. De exemplu, o persoană șomeră poate 

face eforturile de a alcătui un CV și de a se pregăti pentru interviu, iar angajatorul îi poate ignora complet 

eforturile. Atunci când această situație are loc des, toleranța la stres se diminuează. Totuși, este important ca 

nivelurile de stres să rămână constante pentru ca această persoană să nu-și piardă concentrarea sau să nu 

renunțe la obiectivele sale: găsirea unui loc de muncă.  

 

 

7)  MATERIALE SUPLIMENTARE – LINK-URI 
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Toleranța la stres - ABCDE 

1)  DESCRIEREA INSTRUMENTULUI 

Exercițiu individual pentru a reflecta la evenimentele stresante și la modul de a reacționa la acestea – exercițiu 

de sporire a conștientizării, în vederea reflectării la anumite strategii pentru gestionarea îmbunătățită a acestor 

tipuri de evenimente. Este numită activitatea ABCDE și se poate aplică individual sau într-un context 

profesional. 

Timp: 20 minute pentru reflectare și 10 minute pentru discuție. 

 

 

 

 

2)  OBIECTIVELE INSTRUMENTULUI  

 Modificarea sentimentelor noastre printr-un proces de deducție/raționare  

 Modificarea credințelor depreciative în cele mai legate de starea noastră de bine internă.  

 Reflectarea asupra faptelor și alternativelor  

 

 

3)  CONEXIUNEA DINTRE INSTRUMENT ȘI ABILITATE 

Acest exercițiu este util pentru reflectarea la o anumită problemă în scopul modificării sentimentelor noastre și 

identificării alternativelor pentru a gestiona mai bine un eveniment stresant, ceea ce este legat direct de  

toleranța noastră emoțională la stres, din moment ce această abilitate ne permite să gestionăm și să controlăm 

problemele una câte una.  

 

4)  MATERIALE - RESURSE 

 Coală de hârtie 

 Pix 
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Toleranța la stres - ABCDE 

5)  CUM SE APLICĂ ABILITATEA 

 Reflectați la un eveniment stresant sau neașteptat care a avut loc în ultima săptămână. Creați un grafic 

cu 5 coloane, A, B, C, D și E; 

 A – Evenimentul: în coloana A, scrieți descrierea situației; 

 Mergeți la coloana C – Consecința. Scrieți toate consecințele emoționale și comportamentele legate de 

situația descrisă în coloana A; 

 Mergeți la coloana B – Pe baza credințelor. Pe baza experiențelor anterioare, a valorilor și situațiilor-

model, scrieți care au fost gândurile dvs. la momentul reflectării la respectivul eveniment – gândirea 

automată; 

 Mergeți la coloana D – Renunțați la presupuneri. Etapa crucială a activității când analizați 

autenticitatea faptelor, posibilele alternative la gândirea dvs. automată și reflectați asupra anumitor 

întrebări, cum ar fi: “Dacă cineva îmi solicită opinia cu privire la o situație similară, cum aș putea să-l 

sfătuiesc într-un mod neutru?”; “Am avut deja o situație similară în care această credință s-a dovedit 

greșită?”; 

 Mergeți la coloana E – Efectele reflectării. Scrieți toate elementarele reflectării pe care le-ați avut după 

ce v-ați gândit la eveniment și ce alte comportamente puteți adopta în viitor, pentru situații similare. 

 

 

6)  CE SĂ ÎNVĂȚAȚI 

Este important să înțelegeți că ceva care a mers prost anterior nu semnifică că va determina un sentiment 

negativ, la momentul confruntării cu o situație similară în viitor. Ce trebuie să facem este să înțelegem modul 

de a reacționa la evenimentele stresante și ce strategii putem adopta pentru gestionarea îmbunătățită a unei 

situații similare, în viitor. 

Uneori, ne temem să gestionăm o anumită situație doar pentru că ne-a determinat un nivel de stres în trecut, 

dar dacă anticipăm și ne gândim la ceea ce a nu a mers bine, putem reflecta și ne putem proteja pentru a 

gestiona mai bine acest tip de situații. 

 

7)  MATERIALE SUPLIMENTARE – LINK-URI 
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Gestionarea timpului - Matricea Eisenhower 

1)  DESCRIEREA INSTRUMENTULUI 

Este o reprezentare grafică, într-un cadran cu două axe, a diferitelor niveluri de importanță și urgență ale unei 

anumite sarcini. Cu ajutorul așa-numitului principiu Eisenhower, veți avea o bază pentru a stabili cu atenție care 

sunt prioritățile și a optimiza gestionarea propriului dvs. timp. Aceasta vă va permite să atingeți obiectivele mai 

rapid. Eisenhower a dezvoltat o metodă de gestionare a timpului în care este utilizată o matrice pentru 

clasificarea sarcinilor care vor fi efectuate. Eisenhower distinge între importanța și urgența sarcinilor. Utilizarea 

acestei matrice simple, alcătuite dintr-un total de patru cadrane, garantează o productivitate mai mare, pe 

termen lung. Dacă urmați metoda Eisenhower, veți efectua prima dată acele sarcini care sunt importante și 

urgente, iar apoi veți acorda timp proiectelor care sunt importante, dar mai puțin urgente. Cu privire la sarcinile 

clasificate ca mai puțin importante, matricea Eisenhower indică că acestea trebuie delegate sau chiar eliminate. 

 

 

 

2)  OBIECTIVELE INSTRUMENTULUI  

 

1. Îmbunătățirea gestionării timpului dvs.  

2. Prioritizare clară și corectă care vă permite să finalizați cele mai importante proiecte prima dată. 

3. Delegarea sarcinilor mai puțin importante. 
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Gestionarea timpului - Matricea Eisenhower 

 

 

 

 

 

4)  MATERIALE - RESURSE 

(Explicați legătura / conexiunea dintre acest instrument și abilitate) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3)  CONEXIUNEA DINTRE INSTRUMENT ȘI ABILITATE  

Astfel, stabilirea priorităților este unicul mod de a asigura că gestionăm corect principalele sarcini și obiective, 

lăsându-le pe celelalte în planul 2. Reprezintă o clasificare zilnică a aspectelor care așteaptă să fie realizate, 

plasate într-un total de patru blocuri diferențiate care exemplifică gradele diferite de prioritate. În acest mod, 

cu o simplă privire, putem vedea tot ceea ce avem în tabel și aspectele cărora trebuie să le acordăm atenție 

primele. 
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Gestionarea timpului - Matricea Eisenhower 

 

5)  CUM SE APLICĂ ABILITATEA 

(Vă rugăm, realizați o descriere și menționați modul de aplicare a acestei abilități. Pasul 1, Pasul 2, Pasul 3 etc.) 

1. Este un cadran cu două axe: importanță și urgență. Aceștia sunt cei doi factori cu ajutorul 

cărora măsură, fiecare sarcină, atribuindu-i o valoare absolută (da important / urgent sau nu). 

Combinația acestor două axe va determina unul dintre pătrate. 

 Ce înțelegem ca fiind important? Acele activități care ne aduc mai aproape de obiectivele 

muncii noastre. 

 Ce înțelegem ca fiind urgent? Discutăm despre activitățile care necesită atenție imediată. 

2. Odată ce sarcinile noastre sunt plasate în fiecare dintre cadrane, este necesar doar să 

înțelegem ce semnifică fiecare dintre acestea și cum să ne organizăm cu privire la această 

metodă de prioritizare a sarcinilor. 

Cadranul I (Important și urgent); Cu toate că poate părea contradictoriu, acest cadran este cel 

căruia trebuie să-i dedicăm cel mai puțin din timpul nostru: atunci când facem aceasta, 

semnifică că ne-am planificat inadecvat atenția pentru restul cadranelor și că am lăsat cele mai 

importante activități desfășurate de noi pe ultima sută de metri.  

Cadranul II (Important dar NU urgent): Este doar un domeniu căruia trebuie să i se acorde mai 

multă atenție și mai multe eforturi pentru a evita să fiți luat prin surprindere. Persoanele 

eficiente nu sunt orientate asupra problemelor/urgențelor ci asupra oportunităților și activează 

într-un mod proactiv. 

Cadranul III (NU important și urgent) Importanța sa este mai redusă, deci este recomandat să 

delegați cât de multe sarcini este posibil.   

Cadranul IV (NU important și NU urgent): Sarcinile găsite aici trebuie gestionate doar atunci 

când toate celelalte au fost rezolvate. 
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Gestionarea timpului - Matricea Eisenhower 

 

 

 

6)  CE SĂ ÎNVĂȚAȚI 

Veți învăța cum să vă îmbunătățiți productivitatea. Matricea Eisenhower este o tehnică simplă care permite 

crearea prioritizării, astfel încât ziua de lucru să fie optimizată la maxim și să fiți cât de productivi este posibil.  

Veți învăța cum să alegeți în modul adecvat pentru a stabili prioritățile și cum să știți ce sarcini trebuie 

efectuate primele. 

 

 

 

 

 

7)  MATERIALE SUPLIMENTARE – LINK-URI 

https://www.youtube.com/watch?v=DX4LStJGny4 

https://www.youtube.com/watch?v=suGXZ1869qc 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=DX4LStJGny4
https://www.youtube.com/watch?v=suGXZ1869qc
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Gestionarea timpului  - ? 

1)  DESCRIEREA INSTRUMENTULUI 

Metoda GTD (acronimul pentru Getting Things Done – Cum să efectuați activitățile) este o metodă de 

gestionare a timpului creată de David Allen. Metoda se bazează pe ideea că o persoană trebuie să fie liberă, din 

punct de vedere mental, de la gândirea asupra sarcinilor în așteptare, pentru a se concentra pe cele care sunt 

efectuate și pentru a fi mai eficientă. Allen nu se concentrează pe stabilirea priorităților. În loc, sugerează 

crearea unor liste specifice sarcinilor pentru fiecare context. Una dintre ideile lui Allen este că creierul nostru 

este ineficient atunci când își reamintește nu doar sarcinile, ci și timpul și locul unde acestea trebuie efectuate. 

Deci, scrierea sarcinilor vă va ajuta foarte mult. 

Această metodă se bazează pe 4 etape: 

1. De a colecta 

2. De a procesa 

3. De a organiza 

4. De a verifica și a face 

Am putea spune că timpul mediu necesar pentru a face acestea ar fi între 15 și 20 minute.  

 

 

 

 

2)  OBIECTIVELE INSTRUMENTULUI  

 

1. Obiectivul acestei metode este de a obține cea mai mare productivitate prin descărcarea din memorie 

a tuturor detaliilor, proiectelor și altor lucruri care vă ocupă mintea, într-un mod superfluu. 

2. Gestionarea mai eficientă a timpului dvs.  

3. Redefinirea modului în care abordați viața și activitatea. 

4. Reducerea stresului și eliberarea timpului prețios din creier pentru o gândire mai productivă. 

5. Astfel, este o armă împotriva amânării continue.  

6. Un alt obiectiv al tehnicii GTD este de a facilita planificarea. Scrierea tuturor activităților pe care trebuie 

să le efectuăm în cadrul unei liste ajută la evitarea blocajelor și la efectuarea sarcinilor mai îndelungate 

și mai dificile printr-o atitudine mai activă. 
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Gestionarea timpului  - ? 

 

 

 

 

 

4)  MATERIALE - RESURSE 

(Explicați legătura/conexiunea dintre acest instrument și abilitatea) 

 

 

 

 

 

 

5)  CUM SE APLICĂ ABILITATEA 

(Vă rugăm, realizați o descriere și menționați modul în care se va aplica această abilitate: Pasul 1, Pasul 2, Pasul 
3 etc.)  

1.  Colectați 

Allen utilizează expresia “cuburi” (în sensul “containerelor”) pentru desemnarea locurilor unde vom 

avea lista sarcinilor care sunt în așteptare. Cuburile noastre pot fi agende, caiete, email-uri etc. și prima 

noastră funcție de bază este de a fi conștienți că toate sarcinile în așteptare (acestea sunt cele pe care 

nu le putem efectua în două minute) trebuie colectate în aceste cuburi. 

2. Procesați 

Materialul care este trimis în cuburi nu se află acolo doar pentru a fi depozitat, acesta trebuie procesat 

și, pentru a face aceasta, este necesară o comandă specifică.  

 Întotdeauna începeți de la început. Trebuie să urmați o ordine și să nu lăsați sarcinile nefăcute. 

 Limitați-vă la o activitate într-o anumită perioadă de timp. Faceți fiecare activitate pe rând.  

 Nu trimiteți niciun element înapoi în “cub”. Fiecare sarcină trebuie să genereze o acțiune. 

3)  CONEXIUNEA DINTRE INSTRUMENT ȘI ABILITATE 

Tehnica GTD se concentrează pe eliberarea minții de sarcinile în așteptare. Face referire, de fapt, la eliminarea 

sarcinilor din mințile noastre, dându-le o ieșire structurată sub forma sarcinilor în așteptare. Deci, tot ceea ce 

trebuie să facem este de a le menține într-un anumit loc, astfel încât să nu ne distragă de la sarcinile pe care 

trebuie să le efectuăm astăzi, pentru ca noi să efectuăm aceste sarcini în așteptare atunci când vine timpul. Cu 

ajutorul acestei metode, devenim mai concentrați și mai productivi. Prin utilizarea acestei metode, companiile 

au angajați mai eficienți, mai implicați și mai mulțumiți. 
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Gestionarea timpului  - ? 

 Dacă o sarcină necesită o acțiune: 

 Dacă durează mai puțin de două minute, faceți-o.” Este “regula de două minute”. 

 Dacă nu este sarcina dvs., delegați-o. În acest caz, va fi rezolvată de o terță parte. 

 Amânați. Dacă nu puteți efectua sarcina la acel moment, faceți-o mai târziu. 

 Dacă o sarcină nu necesită o acțiune: 

 Îndosariați-o. O puteți utiliza ca referință. 

 Dacă puteți, eliminați-o. 

 Dacă nu puteți să o faceți pe moment, puneți-o în carantină. 

 Dacă nu o puteți delega, informați pe cineva că trebuie revizuită. 

3. Organizați 

Pe lista de sarcini pe care nu le-ați putut rezolva și astfel, de sarcini aflate în așteptare, vă puteți 

organiza în funcție de cadrul temporal pentru fiecare dintre acestea. 

 Acțiuni viitoare (pe termen scurt): determinare acțiunilor care trebuie efectuate 

imediat. Acestea pot face parte dintr-un lanț mai lung de acțiuni. 

 Proiecte (termen mediu): acestea sunt acele sarcini care necesită efectuarea mai 

multor acțiuni. Trebuie să fie analizate periodic pentru verificarea faptului că au o 

acțiune imediată care va fi desfășurată. 

 În așteptare (fără termen specificat): acestea sunt acțiunile delegate terțelor părți sau 

care depind de un anumit eveniment extern. Va fi necesară analizarea lor periodică 

pentru a vedea dacă au generat vreo acțiune sau să transmiteți o reamintire terțelor 

părți cu privire la faptul că ele trebuie efectuate. 

 Într-o zi / poate (fără termen specificat):a cestea sunt acțiunile pe care doriți să le faceți 

într-o zi, dar nu știți când sau dacă va fi posibil. 

4. Verificați 

Listele de acțiuni și elementele de reamintire trebuie revăzute cel puțin zilnic. Deci, nu doar că efectuați 

sarcini simple, dar vă și forțați să urmați acea ordine. Suplimentar la aceasta, va fi necesar să revizuiți 

acțiunile subliniate, proiectele și activități în așteptare, cel puțin săptămânal, asigurându-vă că totul 

este actualizat în sistem și că nu ați uitat nimic. 

5. Faceți 

În final și în ciuda aparentei complexități a sistemului, trebuie să încercați să-l simplificați și să-l faceți 

cât de practic este posibil din  moment ce nu are legătură doar cu organizarea, ci și cu efectuarea 

sarcinilor. 
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Gestionarea timpului  - ? 

 

 

6)  CE SĂ ÎNVĂȚAȚI 

Veți învăța o metodă de gestionarea timpului care vă va permite să vă sporiți productivitatea și să vă gestionați 

timpul mai eficient.  

 

 

 

 

 

7)  MATERIALE SUPLIMENTARE – LINK-URI 
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Responsabilitatea personală – Scara 
responsabilității  

1)  DESCRIEREA INSTRUMENTULUI 

 

Scuzele reprezintă lipsa responsabilității. Scara responsabilității este un instrument excelent pentru a elimina 

scuzele și un instrument simplu pentru a vă trage la răspundere, este un mod de a deveni conștient de propriile 

noastre acțiuni și de consecințele lor. Este un instrument pentru evaluarea stării curente de responsabilitate în 

care vă aflați. De ce nu realizăm rezultatele pe care le-am dori (personal și profesional)? Aveți întotdeauna două 

opțiuni, alegeți să fiți victima sau alegeți să fiți o persoană responsabilă. Alegerea unei mentalități responsabile 

semnifică încrederea că lucrurile se întâmplă datorită dvs. Cu ajutorul acestei mentalități, fiți responsabil și 

obțineți rezultatele pe care le doriți. 

Dacă vă găsiți în jumătatea inferioară a scării, trebuie să faceți o schimbare. În această secțiune a scării, 

persoanele joacă jocul învinovățirii, mai degrabă decât să gestioneze problemele și să identifice soluțiile. 

Persoanele consideră că circumstanțele externe sunt unicele aspecte care le determină succesul. 

Pentru a trece dincolo de aceste niveluri inferioare ale scării, trebuie să vă autogestionați. Pentru a vă trage la 

răspundere pentru activitatea și viața dvs., va trebui să vă adresați anumite întrebări dificile. 

Persoanele care funcționează în partea superioară a scării, fac tot posibilul pentru a-și asuma răspunderea 

pentru problemele și situațiile cu care se confruntă. Nu consideră că problemele sunt din vina unor forțe 

externe. Conceptul de asumare a răspunderii este foarte important – dacă vă asumați ceva, sunteți responsabil 

pentru acel lucru. 

Există diferite niveluri ale modelului și pe măsură ce avansați prin ele, întrebați-vă unde vă situați, în acel 

moment, pe scară. Poate vă găsiți la niveluri diferite pe scară în diferite aspecte ale vieții dvs. 

Nu există nicio limită stabilită pentru a efectua o evaluare, utilizând acest instrument, dar în medie am putea 

spune că vor fi necesare 15 -  30 minute, cu toate că depinde de fiecare persoană și de fiecare situație pe care 

dorim să o evaluăm. 

 

 

 

 

 

2)  OBIECTIVELE INSTRUMENTULUI  

 Evaluați. Identificați-vă situația curentă. Aplicați descrieri variatelor niveluri ale propriului 

comportament, într-o situație dată. Unde vă situați? 

 Alegeți. Unde doriți să vă situați? Exersați realizarea distincțiilor între de ce ați alege un nivel în 

detrimentul altuia. 

 Acționați. Ce trebuie să faceți diferit dacă doriți să avansați spre un nivel diferit pe scara 

responsabilității? 
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Responsabilitatea personală – Scara 
responsabilității  

 

 

 

 

3)  CONEXIUNEA INSTRUMENTULUI CU ABILITATEA  

(Explicați legătura / conexiunea acestui instrument cu abilitatea) 

Scara responsabilității reprezintă un instrument excelent pentru a ne ajuta să înțelegem de ce este posibil să nu 

obținem rezultatele dorite, în viața personală sau profesională, și chiar să ne realizăm obiectivele. Cu ajutorul 

acestui instrument, puteți ști la ce nivel vă aflați, dacă sunteți în partea scării în care acționați responsabil sau 

dacă vă aflați la nivelul inferior al scării, acolo unde acționați ca o victimă. Odată ce sunteți conștient de 

realitate, vă puteți schimba comportamentul pentru a avansa pe scară.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4)  MATERIALE - RESURSE 

(Explicați legătura / conexiunea acestui instrument cu abilitatea) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Comportament 

responsabil 

Comportament de victimă 

Nu știu 

Dați vina pe alții  

Scuze 

Așteptați și sperați 

Recunoașteți realitatea 

 

Asumați-vă 

 

Identificați soluții 

 

Faceți să se întâmple 
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Responsabilitatea personală – Scara 
responsabilității  

5)  CUM SE APLICĂ ABILITATEA 

 

Scara Responsabilității descrie cele opt niveluri ale responsabilități care ne permit să evaluăm și să vedem cu 

adevărat alegerile pe care le facem și cum să gestionăm situațiile diferite. Cele patru niveluri superioare descriu 

comportamente responsabil (lucruri care se întâmplă datorită dvs.), iar cele patru inferioare descriu 

comportamentele de victimă (lucruri care vi se întâmplă dvs.). Cu cât petreceți mai mult timp în partea 

superioară a scării, cu atât mai multe oportunități vi se pot deschide și cu atât vor fi mai ușor de realizat 

obiectivele dvs.  

                               Niveluri de victimă: 

 Nivelul 1- Necunoscător / Inconștient – Acestea sunt persoanele care nici nu sunt conștiente de 

personală sau că poate exista o problemă. 

 Nivelul 2- Vină/Plângere – Este mereu ușor să arătați spre ceilalți cu privire la motivul pentru care 

obiectivele sau responsabilitățile nu sunt efectuate. Depășirea acestei etape necesită arătarea spre 

noi și admiterea faptului că noi putem, de fapt, să fim problema și nu alte persoane sau alți factori. 

 Nivelul 3- Inventarea scuzelor – Sunt bun la asta. Inventarea scuzelor cu privire la motivul pentru 

care nu sunt făcute lucrurile este mereu foarte ușor și o formă mascată de amânare. Inventăm 

scuze ca "Sunt prea ocupat" sau "Nu am mai făcut asta niciodată". Prefera mea este "Nu știu ce 

fac". Nu mai inventați scuze și faceți ce trebuie făcut. 

 Nivelul 4- Așteptați și sperați – Așteptați și sperați ca miracole și succese să aibă loc în viața dvs. 

fără a ridica un deget  și fără a trebui să faceți ce trebuie făcut. Un exemplu pentru aceasta ar fi 

cineva care dorește cu adevărat să aibă o formă fizică bună, dar nu mănâncă niciodată sănătos și 

nici nu face exerciții, sperând că într-o zi corpul său se va transforma. Nu se va întâmpla fără 

efortul său.  

                           Niveluri Responsabile și Puternice: 

 Nivelul 5- Recunoașterea realității: Persoanele care se află la acest nivel analizează situația, 

înțelegând că există sarcini care trebuie efectuate și acestea sunt responsabili pentru a-și face 

treaba.  

 Nivelul 6- Asumare: Acum că ați recunoscut realitatea situației, trebuie să treceți la deciderea a 

ceea ce trebuie făcut, dacă veți merge înapoi în josul scării, și veți inventa scuze și vă veți 

plânge, sau dacă vă veți asuma problema și veți avansa pe scară, la crearea soluțiilor. 

 Nivelul 7- Căutarea soluțiilor: Asumarea situației este vitală și acum că v-ați asumat-o, pasul 

următor este brainstorming-ul și începerea să vă gândiți la soluțiile care vă vor permite să vă 

atingeți obiectivul și să-l realizați! Acordați timpul necesar pentru identificarea celor mai bune 

soluții posibile și dezvoltați mai multe astfel soluții. 

 Nivelul 8- Faceți să se întâmple: Acum vă v-ați asumat-o și trebuie să dezvoltați soluții, este 

momentul să implementați și să acționați. Ajungerea la acest pas reprezintă cea mai bună 

parte. Ajungeți să vă puneți soluțiile în practică și să vă realizați cu adevărat obiectivele! Atunci 
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când faceți să se întâmple ați ajuns la rezultatul muncii dvs. și vechia zicală "Cine muncește, 

hrană agonisește" devine realitate.  

 

 

6)  CE SĂ ÎNVĂȚAȚI 

Veți învăța să recunoașteți când acționați într-un mod responsabil și când nu faceți aceasta. 

Dobândiți abilități și moduri noi de a răspunde la situații, ceea ce creează o responsabilitate îmbunătățită 

pentru dvs.  

Veți învăța cum să utilizați acest instrument care vă va permite să evaluați dacă comportamentul dvs. într-o 

anumită situație (la muncă, în viața dvs. personală…) reprezintă un comportament responsabil sau dacă 

acționați ca o victimă. 

 

 

 

 

 

7)  MATERIALE SUPLIMENTARE – LINK-URI 

https://www.youtube.com/watch?v=Kb3h1965i5A 

https://www.youtube.com/watch?v=dSC95oAA0-0 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=Kb3h1965i5A
https://www.youtube.com/watch?v=dSC95oAA0-0
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Motivație – Cum sunt perceput? 

1)  DESCRIEREA INSTRUMENTULUI 

Denumirea activității: Cum sunt perceput? 

Timp: 30 minute. 

 

Această activitate este alcătuită din trei părți: o parte va fi efectuată în perechi, una cu întregul grup și ultima, 

individual. 

1. Rugați participanții să formeze perechi. Odată ce sunt așezați unii în fața celorlalți, trebuie să deseneze 

portretul celeilalte persoane și să scrie sub acesta numele ei (sub gât).  

Apoi, persoana care a desenat trebuie să solicite celeilalte persoane să indice un cuvânt care îl poate 

defini și să-l scrie pe fruntea sa, în portret. 

După aceea, persoana care a desenat scrie la ce se gândește cu privire la cealaltă persoană, deasupra 

portretului ei/lui. 

2. Rugați participanții să pună toate colile de hârtie pe masă. Apoi, aceștia trebuie să treacă de la un 

desen la celălalt și toate lumea trebuie să scrie un cuvânt care descrie cealaltă persoană alături de 

portretul său corespunzător. 

3. După ce i s-a desenat portretul, toată lumea scrie 3 realizări din cadrul carierei sale, legate de 

aprecierile scrise de ceilalți participanți. 

 

 

2)  OBIECTIVELE INSTRUMENTULUI  

- Extinderea stimei de sine și a conștientizării de sine; 

- Resimțirea unei motivații sporite; 

- Solicitarea de a transmite feedback;  

- Inspirarea auto-reflectării asupra propriilor dvs. realizări.  

 

 

3)  CONEXIUNEA DINTRE INSTRUMENT ȘI ABILITATE  

Participanții nu doar că vor afla ce cred ceilalți despre ei, dar vor avea și ocazia de a reflecta asupra modului lor 

de prezentare și asupra tuturor obiectivelor pe care le-au atins. Consilierii de carieră vor avea ocazia de a 

reflecta asupra importanței muncii lor și asupra binelui pe care îl fac pentru persoanele care se află în căutarea 

unui loc de muncă. 

Mulțumită importanței feedback-ului și auto-reflectării asupra propriilor realizări, persoanele își vor consolida 

motivația. 

 

 

 

4)  MATERIALE - RESURSE 
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Motivație – Cum sunt perceput? 

Pixuri și coli de hârtie  
 
 

 

5)  CUM SE APLICĂ ABILITATEA 

Participantul trebuie să înțeleagă că furnizarea unui feedback adecvat și sincer celorlalte persoane reprezintă 

cel mai bun mod de a le motiva. 

 

 

6)  CE SĂ ÎNVĂȚAȚI 

Participanții dobândesc o stimă de sine mai mare și o auto-conștientizare sporită asupra obiectivelor și valorilor 

lor, ceea ce îi ajută să-și crească motivația de a munci. 

 

 

7)  MATERIALE SUPLIMENTARE – LINK-URI 

 
https://resources.workable.com/tutorial/employee-motivation-techniques  

 

https://resources.workable.com/tutorial/employee-motivation-techniques
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Motivație 

1)  DESCRIEREA INSTRUMENTULUI  

(Vă rugăm, inserați o scurtă descriere a instrumentului. Includeți timpul alocat.) 

Primul exercițiu face referire la crearea unei liste de 8 valori legate de muncă pentru a le separa între cele mai 

importante și cele mai puțin importante. Timp: 15 minute. 

Sarcina celui de-al doilea exercițiu este de a crea o rețea de obiective pe care  persoana dorește să le realizeze. 

Participantul trebuie să răspundă ce dorește să păstreze, să evite și să elimine. Participanții lucrează în perechi. 

Timp: 15 minute pentru fiecare persoană 

 

 

2)  OBIECTIVELE INSTRUMENTULUI  

De a sprijini consilierul de carieră să-și identifice Valorile proprii de Muncă. 

Acest instrument vă ajută să vă organizați ideile, să identificați o etapă nouă, acolo unde puteți începe să vă 

stabiliți obiectivele de carieră. 

De a extinde conștientizarea de sine. 

De a fi mai motivat. 

 

 

3)  CONEXIUNEA DINTRE INSTRUMENT ȘI ABILITATE  

Prin analizarea variatelor răspunsuri la întrebări puternice, participanții pot umple rețeaua de obiective. 

Această conștientizare îi ajută să înțeleagă modul în care își pot menține motivarea și îi ajută să gestioneze 

așteptările. Acest instrument funcționează ca o reflectare a acestora și a perspectivei lor. 

 

 

4)  MATERIALE - RESURSE 

(Explicați legătura / conexiunea dintre acest instrument și abilitatea) 
1. Activitate 
2. Pixuri și coli de hârtie 
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Motivație 

 

 

5)  CUM SE APLICĂ ABILITATEA 

Participantul trebuie să înțeleagă că pentru a fi bine motivat, el/ea trebuie să identifice constant noi obiective 

de realizat, care îi vor determina propria dezvoltare.  

 

 

 

 

6)  CE SĂ ÎNVĂȚAȚI 

Participanții dobândesc conștientizare de sine sporită asupra obiectivelor și valorilor lor, ceea ce îi ajută să-și 

stabilească priorități și astfel, să-și sporească motivația de a munci. 

 

7)  MATERIALE SUPLIMENTARE – LINK-URI 

 
http://planbeproject.com/PDF/TP/V/PlanBe_TrainingModules_V_EN.pdf 

 
 
 
 
 

http://planbeproject.com/PDF/TP/V/PlanBe_TrainingModules_V_EN.pdf
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Procesul decizional – Efectul de încadrare 

1)  DESCRIEREA INSTRUMENTULUI  

Denumirea instrumentului: Efectul de încadrare  

Timp: 20 minute. 

Descriere:  

1. Facilitatorul transmite materialele tipărite participanților și începe să le solicite să citească ce este scris pe 

hârtie, iar fiecare participant trebuie să aleagă o soluție. Aceasta este o activitate independentă. Participanții 

trebuie să parcurgă problema și să aleagă cel mai bun program. 2 minute sunt alocate pentru ca participanții să 

finalizeze această sarcină.  

2. Facilitatorul verifică cât de mulți participanți au ales primul scenariu și cât de mulți l-au ales pe celălalt.  

3. Apoi, el/ea poate deschide o discuție cu aceștia pentru a-i întreba și a le transmite informații că cei mai mulți 

au ales primul scenariu, dar cele două opțiuni au aceleași consecințe, iar ei au ales-o pe cea pozitivă. 

 4. Discuție: Adresați întrebările A. Ce alte decizii luăm care pot fi influențate de încadrare? B. Care sunt unele 

exemple ale modului în care efectul de încadrare este utilizat pentru manipularea procesului decizional? C. Ce 

putem face pentru a reduce efectele încadrării la momentul luării unei decizii? 

 

 

2)  OBIECTIVELE INSTRUMENTULUI  

Obiectivele acestui instrument: 

 Identificarea efectului de încadrare  

 Îmbunătățirea gândirii critice 

 Exersarea deciziilor informate  

 

 

3)  CONEXIUNEA DINTRE INSTRUMENT ȘI ABILITATE  

Instrumentul constituie legătura între cât de multe decizii luăm zilnic datorită raționamentelor noastre 

personale și încadrare fără a studia toate opțiunile alternative, în vederea alegerii celei mai bune soluții și a 

modului în care aceasta ne afectează deciziile. 

 

4)  MATERIALE - RESURSE 
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Procesul decizional – Efectul de încadrare 

Materiale tipărite, pixuri 

 

 

 

5)  CUM SE APLICĂ ABILITATEA  

Adoptarea gândirii critice determină decizii eficiente.   

 

 

6)  CE SĂ ÎNVĂȚAȚI 

La momentul prezentării opțiunilor paralele, o decizie poate fi mai influențată de limbajul utilizat (“efectul de 

încadrare”) decât de conținutul real. 

Instrumentul încurajează participanții să studieze toate soluțiile și opțiunile pe care le au pentru a o alege pe 

cea mai bună dintre acestea deoarece încadrarea permanentă a opțiunilor și raționamentelor noastre 

personale ne afectează deciziile.  

 

7)  MATERIALE SUPLIMENTARE – LINK-URI 

https://www.sessionlab.com/methods/decisions-decisions 

MATERIAL DE PREDAT 1 

Ce program ați alege? 

Lucrați pentru Centrele de Controlul Bolilor și izbucnește o epidemie a unei boli letale denumită “gripa asiatică” 

într-un oraș cu șase sute locuitori. Toate cele șase sute de persoane ale orașului vor deceda dacă nu faceți 

nimic. Cineva creează două programe diferite create să combată îmbolnăvirile: 

 Programul albastru: Patru sute de oameni din oraș vor muri. 

 Programul mov: Există o probabilitate de 1/3 ca nimeni să nu moară și o probabilitate de 2/3 ca șase 

https://www.sessionlab.com/methods/decisions-decisions
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Procesul decizional – Efectul de încadrare 

sute de oameni să moară. 

Ați alege programul albastru sau programul mov? 

MATERIAL DE PREDAT 2 

Ce program ați alege? 

Lucrați pentru Centrele de Controlul Bolilor și izbucnește o epidemie a unei boli letale denumită “gripa asiatică” 

într-un oraș cu șase sute locuitori. Toate cele șase sute de persoane ale orașului vor deceda dacă nu faceți 

nimic. Cineva creează două programe diferite create să combată îmbolnăvirile: 

 Programul albastru: Două sute de oameni din oraș vor fi salvați. 

 Programul mov: Există o probabilitate de 1/3 ca șase sute de oameni să fie salvați și o probabilitate de 

2/3 ca nimeni să nu fie salvat. 

Ați alege programul albastru sau programul mov? 
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Procesul decizional 

1)  DESCRIEREA INSTRUMENTULUI 

Denumirea instrumentului: Matricea decizională  

Timp: 20 minute. 

1. Facilitatorul propune participanților să reflecteze asupra unei dintre situațiile lor problematice, din 

cadrul rolului lor de consilier de carieră, acolo unde au avut mai multe alternative. Apoi, trebuie să 

formuleze o întrebare legată de experiența lor și să o înregistreze în scris. 

2. Facilitatorul îi invită să completeze un tabel cu criteriile pe baza cărora doresc să decidă și punctajul pe 

care doresc să-l acorde acestora, pe baza importanței pe care o acordă acestora. Deci, în diagramă 

trebuie să scrie, mai întâi, diferitele opțiuni listate sub forma coloanelor și factorii relevanți care 

afectează deciziile, sub forma coloanelor. 

De exemplu, dacă doriți să alegeți între sugerarea persoanei respective să participe mai întâi la un curs 

de formare sau să înceapă direct cu un internship, listați cele două decizii sub forma coloanelor. Factorii 

care influențează aceste alegeri, cum ar fi îmbunătățirea abilităților sale organizaționale, a 

profesionalismului său, abilității de a comunica etc.  trebuie listați pe rânduri. În orice caz, 

recomandarea noastră este să realizați procesul alături de consilierul de carieră.  

3. Apoi, aceștia trebuie să repartizeze o valoare de scor fiecăruia dintre factorii avuți în vedere pentru 

fiecare opțiune. În acest exemplu, pot repartiza profesionalismului un scor “9” dacă va participa la un 

internship, dar doar un scor “5” pentru participarea la un curs de formare. După ce acordă fiecărui 

factor un scor, trebuie să adune punctajul total pentru fiecare opțiune. Opțiunea cu cel mai mare scor 

indică cea mai bună decizie. 

4. La final, facilitatorul poate deschide discuția cu aceștia pentru a reflecta împreună asupra rezultatelor 

obținute. 

 

 

2)  OBIECTIVELE INSTRUMENTULUI  

Obiectivele acestui instrument: 

 Consolidarea capacității de a lua decizii 

 Îmbunătățirea abilității de rezolvarea problemelor 

 Resimțirea unei conexiuni cu ceilalți oameni 

 

 

3)  CONEXIUNEA DINTRE INSTRUMENT ȘI ABILITATE  
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Procesul decizional 

Matricea deciziilor reprezintă un instrument strategic de luare a deciziilor pentru evaluarea alternativelor 

decizionale. Utilizează un format de acordare a punctajelor în scopul evaluării sistematice a tuturor factorilor și 

criteriilor utilizate la momentul luării unei decizii, în scopul ajungerii la un scor final care indică ce opțiune este 

cea mai bună. 

Este în special utilă pentru deciziile care necesită raționament substanțial și pentru care pot să nu existe 

numere la dispoziție. Prin lucrarea cu ajutorul unei etape ale procesului decizional, persoanele pot stabili criterii 

pentru evaluarea și compararea diferitelor alternative posibile și apoi, pot compara alegerile într-un mod 

obiectiv. 

 

 

4)  MATERIALE - RESURSE 

Pixuri și coli de hârtie cu un tabel alb tipărit. 

 

5)  CUM SE APLICĂ ABILITATEA 

Activitatea propusă este alcătuită dintr-un instrument foarte util și care trebuie utilizat oricând participanții se 

vor confrunta cu mai multe alternative, dintre care trebuie să aleagă doar una. 

Mai mult, discuția deschisă dintre facilitator și participanți cu privire la consecințele fiecărei opțiuni va 

demonstra priorități diferite și modul de gândire diferit, din care pot extrage inspirație pentru viitor. 

 

 

6)  CE SĂ ÎNVĂȚAȚI 

Rezultatul utilizării acestei activități este de a reuși să decideți între diferite alegeri într-un mod obiectiv și 

matematic, evitând prejudecățile personale care ne pot afecta deciziile.  

 

7)  MATERIALE SUPLIMENTARE – LINK-URI 

https://www.forbes.com/sites/nextavenue/2015/10/06/4-ways-to-help-you-make-a-tough-career-

decision/#6b239df73d70  

https://scholarship.sha.cornell.edu/cgi/viewcontent.cgi?article=1023&context=chrtools  

 

 

 

https://www.forbes.com/sites/nextavenue/2015/10/06/4-ways-to-help-you-make-a-tough-career-decision/#6b239df73d70
https://www.forbes.com/sites/nextavenue/2015/10/06/4-ways-to-help-you-make-a-tough-career-decision/#6b239df73d70
https://scholarship.sha.cornell.edu/cgi/viewcontent.cgi?article=1023&context=chrtools
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Procesul decizional 

 

Acesta este un exemplu al unei Matrice Decizionale.  

Sursa: https://www.vocationvillage.com/how-to-use-a-decision-making-matrix/ 

 
 Coloana 1 Coloana 2 Coloana 3 Coloana 4 Coloana 5 Coloana 6 Coloana 7 Coloana 8 

Rândul 1   OPȚIUNEA 1 OPȚIUNEA 2 OPȚIUNEA 3 

Rândul 2 FACTORI IMPORTANȚA 

FACTORILOR (de 

la 1 la 10) 

APRECIERE 

OPȚIUNEA 

1 (de la -5 la 

5) 

PUNCTAJ 

OPȚIUNEA 

1 

APRECIERE 

OPȚIUNEA 

2 (de la -5 la 

5) 

PUNCTAJ 

OPȚIUNEA 

2 

APRECIERE 

OPȚIUNEA 

3 (de la -5 la 

5) 

PUNCTAJ 

OPȚIUNEA 

3 

Rândul 3 Domeniul 

asistenței 

medicale 

       

Rândul 4 Venituri 

75,000 

USD+ pe 

an 

       

Rândul 5 Statut înalt        

Rândul 6 Formare 

mai puțin 

de 5 ani 

       

Rândul 7 Se ajunge 

ușor la 

locul de 

muncă 

       

Rândul 8 Poate lucra 

normă 

fracționată 

       

  PUNCTAJ 

TOTAL 

      

 

https://www.vocationvillage.com/how-to-use-a-decision-making-matrix/
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Responsabilitate personală –  Evaluarea abilităților 

1)  DESCRIEREA INSTRUMENTULUI  

Acest instrument vă va ajuta să analizați și să evaluați avantajele responsabilității personale, ca și să asigurați 

dovezi bazate pe experiența personală și profesională, ca proces al ‘’Evaluării abilităților’’. Mai mult, acest 

instrument vă va oferi oportunitatea de a deveni „inspectorul responsabilității personale”. 

Timp necesar: 20 minute 

 

 

 

2)  OBIECTIVELE INSTRUMENTULUI  

 

- Îmbunătățirea capacității de a reuși să înțelegeți responsabilitatea personală și influența acesteia  

- Sporirea capacității de a analiza avantajele responsabilității personale și a modului în care acestea 

influențează viața într-un mod practic  

- Înțelegere sporită a importanței instrumentelor suplimentare în cadrul procesului de învățare pe o bază 

continuă  

 

 

3)  CONEXIUNEA DINTRE INSTRUMENT ȘI ABILITATE 

- Asigurarea efectuării și realizării cu succes a rezultatelor eficiente, în practică  

- Asigurarea unei conexiuni mai bune între responsabilitatea personală și dovezile referitoare la abilități  

- Vă ajută să înțelegeți cum se aplică strategiile și tehnicile referitoare la responsabilitate, la nivel 

profesional, ca și personal  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

SKILL 1 – COMPLEX PROBLEM SOLVING 

                 ----- 
 

 

Responsabilitate personală –  Evaluarea abilităților 

4)  MATERIALE - RESURSE 

 

Evaluarea abilităților                                       crearea CV-ului (Responsabilitate Personală) 
 

Abilități cu avantaje RAG  

1-3 

Dovezi referitoare la abilități – la 

locul de muncă  

Dovezi referitoare la abilități – în 

“mediul personal‘’ 

 

 

 1. 

2. 

1. 

2. 

 

 

 1. 

2. 

1. 

2. 

 

 

 1. 

2. 

1. 

2. 

 

 

 1. 

2. 

1. 

2. 

 

 

 1. 

2. 

1. 

2. 

 

5)  CUM SE APLICĂ ABILITATEA 

Pasul 1: Lista avantajelor asociate responsabilității personale din tabelul de mai sus, în ordinea importanței 
acordată de dvs.: 

- Sporirea productivității  

- Consolidarea încrederii 

- Creștere și Schimbare 

- Validarea gândurilor și ideilor dvs.  

- Sporirea performanțelor dvs. 

Pasul 2: Punctajul RAG pentru avantajele responsabilității personale constatate de dvs.: 

1- Da, sunt acolo                                      2- Fac progrese, mă apropii                              3 – Mai este nevoie de muncă 

Pasul 3: Acum, asigurați dovezi pentru raționamentul dvs. Nicio dovadă semnifică că, probabil, sunteți în zona 

roșie! Pentru a vă acorda un punctaj de verde, veți avea nevoie de cel puțin două surse de dovezi. 
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Responsabilitate personală –  Evaluarea abilităților 

 

6)  CE SĂ ÎNVĂȚAȚI 

- Învățați cum să dețineți o înțelegere suportară a avantajelor responsabilității personale;  

- Învățați că responsabilitatea față de dvs. este, adeseori, o provocare în sine; 

- Învățați cum să aveți un ‘’set de ochi diferiți cu care să priviți aceeași abordare”, pe baza experienței 

profesionale personale și a dovezilor.  

 

 

7)  MATERIALE SUPLIMENTARE – LINK-URI 

 

- 
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Încrederea în sine și influența sa 

1)  DESCRIEREA INSTRUMENTULUI  

Încrederea în sine este vitală pentru succesul dvs. profesional, ca și pentru cel personal. Încrederea dă 

consilierilor de carieră o energie pozitivă. Acest instrument vă va ajuta să deveniți conștient de nivelul dvs. de 

încredere în sine și de influența sa la locul de muncă și în mediul personal. Mai mult, acest instrument vă va 

asigura ocazia de a deține o înțelegere sporită asupra importanței planurilor profesionale și orientării în 

domeniul profesional, pentru implicarea și inspirarea altor personale, mai ales dacă lucrați cu persoanele 

șomere pe perioade lungi de timp. 

Timp necesar: 15-20 minute 

 

 

2)  OBIECTIVELE INSTRUMENTULUI  

 

- Îmbunătățirea capacității de a avea succes cu privire la atingerea obiectivelor profesionale prin 

înțelegerea nivelului dvs. de încredere în sine 

- Sporirea capacității de a utiliza încrederea în sine pentru urmărirea planurilor de carieră și pentru a vă 

reaminti toate punctele tari din cariera dvs.  

- Înțelegerea etapelor încrederii dvs. în sine  

 

 

3)  CONEXIUNEA DINTRE INSTRUMENT ȘI ABILITATE 

- Înțelegere sporită a încrederii în sine și a influenței sale  

- Definirea abilităților esențiale pentru consilierii de carieră  

- Ajutarea consilierilor de carieră să dezvolte strategii pentru stabilirea nivelului de încredere în sine, în 

scopul obținerii rezultatelor mai bune  

- Identificarea unui echilibru între teoria și practica încrederii în sine la locul de muncă 
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Încrederea în sine și influența sa 

 

 

4)  MATERIALE - RESURSE 

Tipologii de persoane 

Domnul „Încredere în sine” VS. Domnul ‘’Arogant’’  

                                                      

       Încredere în sine                                                                  Caută validare din exterior 

       Își sporește propria determinare                                      Vorbește tare și apăsat pentru a-și impune opiniile  

       Se concentrează pe aspectele pozitive                            Îi place să râdă de ceilalți  

       Crearea succesului / Ascultarea activă                           Îi judecă pe ceilalți și nu îi ascultă 

       Îi influențează pe ceilalți mai ușor / Atitudine pozitivă    Se simte ‘’cel mai bine’’ în orice situație 

       Realizează performanțe și îi inspiră pe ceilalți    Ignoră opiniile și sugestiile externe  

 

 

5)  CUM SE APLICĂ ABILITATEA 

Pasul 1: Aveți două tipologii de persoane. Uitați-vă, analizați și definiți care tipologie vi se potrivește. 

Pasul 2: Nu este ușor? Ne-am gândit la un instrument care vă va ajuta. Aflați dacă sunteți prea încrezător sau 

dacă nu sunteți suficient de încrezător. Faceți testul de mai jos și aflați cât de mare este gradul dvs. de 

încredere în sine.  

1. Ca un consilier de carieră adecvat, nu veți transmite sfaturi, ci veți ajuta oamenii să facă propriile lor alegeri. 

-Da 

-Nu 

2. Chiar dacă sunteți un consilier de carieră bun, trebuie să participați la diferite cursuri de formare pentru a vă 

îmbunătăți abilitățile în mod constant.  

-Da 
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Încrederea în sine și influența sa 

-Nu 

3. În general, nu acceptați sfaturi de la alte persoane deoarece vă cunoașteți abilitățile foarte bine și nu aveți 

nevoie de nimic mai mult în domeniul consilierii de carieră.  

-Da 

-Nu 

4. Consilierea nu este, în mod normal, prima alegere în domeniul profesional, deci mulți oameni ajung la 

această profesie mai târziu în viață. Cei care au experiență referitoare la consilierea de carieră se situează 

întotdeauna înaintea celor care intră în aceeași profesie mai târziu în viață.  

-Da 

-Nu 

5. Experiența referitoare la consilierea de carieră poate fi obținută prin abordarea directă a angajatorilor, 

activități de voluntariat, acționarea în umbra unui profesionist și networking-ul.  

-Da 

-Nu 

6. Atunci când trebuie să vă împărtășiți ideile cu un consilier de carieră foarte bun, vorbiți foarte tare pentru a 

controla situația și a avea „ultimul cuvânt”. 

-Da 

-Nu 

7. Atunci când discutați cu persoanele șomere perioade lungi de timp, îi ascultați, empatizați cu acestea și le 

ajutați să vadă lucrurile mai clar sau într-un mod diferit. 

-Da 

-Nu 

8. Supervizarea profesională este esențială pentru a ajuta consilierii de carieră să depășească orice dificultăți ar 

putea experimenta. 

-Da 

-Nu 

9. Ca și consilier de carieră, știți că munca dvs. poate fi stresantă din cauza naturii supărătoare a problemelor 

personale experimentate de persoanele șomere pe perioade lungi de timp. 

-Da 

-Nu 

10. Mulți consilieri de carieră au o carieră în portofoliu care combină activitățile cu durată fracționată, de 
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Încrederea în sine și influența sa 

voluntariat și particulare.  

-Da 

-Nu 

Pasul 3: Verificați rezultatul! 

Dacă ați răspuns “Da” la întrebările  ‘’3, 4 și 6’’ (sau cel puțin la una dintre ele), atunci este posibil să deveniți un 

bun ‘’prieten’’ al ‘’Domnului Arogant’’ și trebuie să reflectați asupra atitudinii și încrederii dvs. în sine. 

Sfaturi pentru a deveni ‘’prieten’’ cu ‘’Domnul Încredere în sine’’: 

- Alegeți să vă implicați în cursuri de formare care v-ar putea ajuta să deveniți un consilier de carieră mai 

bun  

- Luați în considerare opinia altor consilieri de carieră 

- Fiți atenți și dețineți un ton plăcut al vocii dvs.  

 

 

6)  CE SĂ ÎNVĂȚAȚI 

- Învățați cum să solicitați sfaturi, informații și sprijin atunci când este adecvat 

- Învățați cum să reflectați critic asupra scopurilor și obiectivelor instrumentelor de învățare  

- Învățați cum să vă adaptați încrederea în sine pentru a evita atitudinea arogantă 

 

 

7)  MATERIALE SUPLIMENTARE – LINK-URI 

 

- 
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Încredere în sine – Mandala 
Method 

1)  DESCRIEREA INSTRUMENTULUI  

Mandalele sunt mai mult decât doar figuri geometrice. Mandala nu este doar bogată în simbolism, dar și în 

asigurarea unei înțelegeri superioare a abilităților dvs. Ajută persoanele să se conecteze la sinele interior și să 

găsească cele mai arzătoare dorințe, printr-o călătorie spre auto-descoperire. Mandala simbolizează ceva ce 

doriți să realizați în viață. De asemenea, are potențialul de a schimba modul în care vă percepeți și scopul în 

viață. Acest instrument vă va ajuta să înțelegeți mai bine dacă aveți încredere în sine.  

Timpul necesar: 15 minute 

 

 

2)  OBIECTIVELE INSTRUMENTULUI  

 

- Îmbunătățirea abilității de a crede în sine prin meditație 

- Dezvoltarea propriei strategii pentru a vă spori încrederea în sine pe baza metodei Mandala 

- Dobândirea sensibilității la adresa nevoilor de carieră care sunt diferite de cele ale dvs.  

 

 

3)  CONEXIUNEA DINTRE INSTRUMENT ȘI ABILITATE 

- Înțelegerea Echilibrului Viață profesională - Viață personală pe baza abordărilor practice  

- Asigurarea unei conexiuni mai bune între încrederea în sine și propriile emoții  

- Vă ajută să vă conectați la propriile gânduri și să fiți înțelegător cu privire la propria persoană 

 

 

 

 

4)  MATERIALE - RESURSE 

 

A se vedea imaginea de mai jos... 
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Încredere în sine – Mandala 
Method 

 

 

 

5)  CUM SE APLICĂ ABILITATEA 

Pasul 1: Uitați-vă la punctul central al Mandalei și încercați să rămâneți concentrat pe el. 

Pasul 2: Reflectați asupra punctelor dvs. tari în domeniul consilierii de carieră și răspundeți următoarelor 

întrebări în mintea dvs.: 

- În ce direcție doriți să mergeți în cadrul Mandalei? 

- Ce se întâmplă în acest moment? 

- Ce ați dori să realizați? 

Pasul 3: Pe măsură ce începeți să vă ‘‘scufundați’’ mai mult și mai mult în Mandala, continuați să vă relaxați și să 

respirați. Imaginați-vă că trebuie să acordați sfaturi de carieră unei persoane care este șomer de foarte mult 

timp și care nu acceptă să fie sfătuit.  Aveți încredere în sine că-l puteți ajuta să-și schimbe opiniile? Căutați 

continuu punctul central al Mandalei și mergeți la întrebările următoare pentru a afla.  

- Ce puteți face pentru a crea o schimbare? 

- Ce alte moduri există pentru a face aceasta? 

- Cum vă afectează aceasta pe dvs. și pe celelalte persoane implicate? 
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Încredere în sine – Mandala 
Method 

- Ce spun și ce fac ceilalți? 

Pasul 4: Închideți ochii și răspundeți acestor întrebări. Deținerea încrederii în sine nu semnifică că nu mai aveți 

nevoie de ajutorul celorlalți, la anumite momente. Fiți sincer cu dvs. înșivă! 

- De ce ajutor aveți nevoie? 

- Cine v-ar putea ajuta? 

- Care este următorul pas? 

Pasul 5: Deschideți ochii și respirați. Vă simțiți mai relaxat? De fiecare dată când nu aveți încredere în sine sau 

când gestionați o situație complicată în domeniul sfaturilor de carieră, uitați-vă la punctul central al Mandalei, 

închideți ochii și meditați asupra situației cu încredere. 

 

 

6)  CE SĂ ÎNVĂȚAȚI 

- Învățați cum să utilizați Mandala ca un simbol pentru concentrarea și meditarea asupra propriilor 

abilități; 

- Învățați cum să găsiți modul către dvs. înșivă pentru a fi mai conștient de cine sunteți; 

- Învățați cum să vă implicați într-o călătorie de auto-descoperire pe baza metodei Mandala. 

 

 

 

7)  MATERIALE SUPLIMENTARE – LINK-URI 

 

- 

 

 

 

 

 


