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• Scop – De a deveni mai responsabil cu noi înșine și la locul de muncă, ceea ce determină 
succesul, pentru noi și pentru echipele noastre. Persoanele caracterizate de 
responsabilitate își asumă răspunderea pentru proiecte și rezultate, cu intenția de a 
atinge obiectivele. În vederea asumării răspunderii pentru sine într-un mediu profesional, 
mai întâi trebuie să fim sinceri și responsabili cu noi înșine. 

• Obiective –  Responsabilitatea implică cinci idei esențiale: 

 Obligație sau o responsabilitate de a realiza ceva. 

 Dorință sau acționarea deoarece dorim mai degrabă decât pentru că trebuie  

 Intenție sau motivația din spatele acționării  

 Proprietate sau asumarea responsabilității pentru propriul comportament și propriile 
rezultate 

 Angajament sau dedicarea noastră pentru sarcină sau scop. 
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• Conținut - :  

a) Definirea responsabilității personale 

b) Avantaje (de ce este importantă această abilitate pentru consilierii de 
carieră) 

c) Provocări  (bariere de depășit pentru a avea această abilitate) 

d) Metode pentru sporirea acestei abilități pentru consilierii de carieră 
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ABILITATE – RESPONSABILITATE PERSONALĂ 
 

Insert TOPIC here 

Așa cum a spus autorul Jim Rohn, 

“Trebuie să vă asumați responsabilitatea personală. Nu puteți schimba 
circumstanțele, anotimpurile sau vântul, dar vă puteți schimba pe dvs. 
Aceasta este ceva ce puteți controla.”  

 

Acumulați numărul mare de avantaje pe care progresul și asumarea 
responsabilității asupra performanțelor dvs., bune sau proaste, le va 
aduce. Începeți să vă asumați responsabilitatea personală pentru acțiunile 
și rezultatele dvs. de astăzi. 
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ABILITATE – RESPONSABILITATE PERSONALĂ 

Ce este responsabilitatea personală? 
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    Este ideea că sunteți complet responsabil pentru propriile dvs. 
acțiuni și consecințe. Este o alegere, o mentalitate și o expresie a integrității. 
Unele persoane au o mai mult decât altele, dar poate și trebuie învățată 
deoarece nu este doar baza unei vieți de succes, dar și o cerință obligatorie 
pentru fericire. 

Reprezintă valoarea de a fi conștient de acțiunile dvs. și de consecințele lor. 
Responsabilitatea personală implică grija față de propria persoană și 
angajamentele asumate înaintea celorlalți, făcând referire și la respectarea 
regulilor, utilizarea bunului simț și aprecierea lucrurilor.  
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Responsabilitatea nu 
garantează că veți 

obține întotdeauna 
rezultatul dorit. 
Semnifică că ați 

acționat cu integritate 
în cadrul alegerilor și 

acțiunilor dvs. și le 
puteți susține deoarece 

sunt congruente cu 
ceea ce este important 

pentru dvs.  

Indiferent unde au loc 
acțiunile dvs., la locul de 

muncă sau în viața 
personală, atunci când faceți 

alegeri deliberate, dvs. 
dețineți controlul. Deciziile 
dvs. reprezintă oportunități 

pentru propriul succes și 
pentru posibilitatea de a-i 
inspira pe ceilalți. Puteți 

alege să determinați ce se 
întâmplă în viață, mai 
degrabă decât să fiți 

martorul evenimentelor care 
vi se întâmplă. 
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Există trei segmente ale responsabilității personale: 

• Angajamentul înaintea dvs. de a face lucrurile pe 
care afirmați că le veți face. 

• Asumarea propriei reacții la lucrurile care pot și care 
nu pot fi controlate de dvs.  

• Asumarea responsabilității pentru rezultatele care 
derivă din acțiunile dvs. (sau din inacțiunile dvs.) 
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Ce este responsabilitatea personală? 
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Responsabilitatea personală implică: 

De a decide 
care sunt cele 
mai adecvate 
acțiuni pentru 

realizarea 
propriilor 
noastre 

obiective. 

Asumarea 
consecințelor 
deciziilor pe 
care le vom 

lua. 

De a decide 
cum ne vom 
utiliza timpul 
și eforturile și 

cui îi vom 
dedica 

respectivul 
timp și efort. 

Modul și 
claritatea cu 

care ne 
exprimăm 
ideile și le 

înțelegem pe 
cele ale 

celorlalți 

Menținerea 
unei stime de 

sine 
superioare. 
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Ce este responsabilitatea personală? 
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Responsabilitatea personală reprezintă baza tuturor reușitelor. 

Trebuie să eliminăm câteva capcane foarte umane: 

Gândirea de victimă și 
referitoare la faptul că 

totul ni se cuvinte 

Învinovățirea și arătarea 
cu degetul 

Amânarea și inerția 

Și “Cine a scăpat mingea?” și  “Cine a 
avut ideea asta?” fac toate referire la 
învinovățire și arătarea cu degetul. 

Atunci când oamenii adresează 
întrebări ca “De ce trebuie să 
parcurgem această schimbare?” 
și “De ce nu putem găsi oameni 
buni?” nu este decât o gândire 
tip victimă. 

“Când vom primi sisteme mai 

bune?” și “Când va rezolva cineva 
problema?” determină  amânare. 
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Acordarea puterii 
responsabile 

Recunoașterea realității — Prima etapă a responsabilității, 
acest nivel evaluează și constată o situație dintr-o realitate 
sumbră. De la acea realitate, nu există nicio abilitate de a evalua 
ce acțiune este posibilă. 

Asumarea  — Doar recunoașterea realității nu determină 
asumarea responsabilității. După recunoașterea a ceea ce 
există, punctul de alegere aici este de a decide să vă asumați 
rezultatele. 

Aplicarea soluțiilor — Identificarea modurilor de a face 
treaba. 

Faceții să se întâmple — Faceți 
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Victimă 
fără putere 

Inconștient — La acest nivel, nu există nicio conștientizare că 
există un obiectiv de urmărit sau o problemă de rezolvat.  

Vină și plângeri — Se pare că este vina celorlalți pentru rezultat, 
de obicei unul negativ, în această etapă. Progresarea dincolo de 
această etapă necesită examinarea propriului dvs. rol în cadrul 
situației. 
Scuze, nu rezultate — Scuzele sunt moduri de a nu accepta 
responsabilitatea. Nu contează dacă există orice validitate a 
informațiilor din cadrul scuzei. Atunci când un obiectiv reprezintă o 
prioritate suficient de mare, există un mod de a-l face să se întâmple. 

Așteptați și sperați — Schimbarea nu apare fără un anumit tip de acțiune. Acest nivel este 
complet pasiv, permițând factorilor externi doar să se dezvolte. 

ABILITATE – RESPONSABILITATE PERSONALĂ 

Ce este responsabilitatea personală? 

Co-finanțat de 
Programul Erasmus+ al 
Uniunii Europene 



Co-funded by the 
Erasmus+ Programme 
of the European Union

ABILITATE – RESPONSABILITATE PERSONALĂ 
    Avantajele responsabilității personale 

Stres 
diminuat  

Productivitat
e sporită 

Consolidare
a încrederii 

Fiți 
proactiv 

Progres și 
schimbare 

Mai puternic 
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 O lipsă de responsabilitate personală se află în centrul 
stresului cronic. Ne privează de productivitate. Ne risipește timpul. 
Ne face mai puțin mulțumiți de locurile noastre de muncă, de 
relațiile noastre, de noi înșine. Atunci când suntem, personal 
responsabilii, avem mai puțin stres și ne facem mai puține griji pentru 
că deținem controlul. Știți că ați făcut tot ce puteați. Dacă nu ați 
făcut, din orice motiv, în loc de a fi distras de ce nu ați făcut, sunteți 
capabil să vă asumați, să învățați și să progresați din acest lucru. 

Avantajele responsabilității personale 

ABILITATE – RESPONSABILITATE PERSONALĂ 
     Avantajele responsabilității personale  
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            Cu ajutorul responsabilității personale, știți ce trebuie să faceți, 
sunteți mai concentrat și aveți un nivel superior de conștientizare a 
punctului în care vă aflați. Aceasta vă permite să vă asigurați mai bine 
că nu vă implicați în prea multe activități. Ca rezultat, stresul va fi 
diminuat. Atunci când sunteți nespionabili personal, vă veți utiliza mai 
bine timpul, cu mai puține amânări (deoarece, de obicei, amânăm 
pentru a ascunde teama de eșec, de vină și astfel, nu suntem 
responsabili personal), și veți acționa după ce ați gândit totul mai bine. 

Avantajele responsabilității personale 
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 Responsabilitatea personală determină consolidarea încrederii. 
Consolidează încrederea celorlalți deoarece vă respectați promisiunile 
înaintea altor persoane. Deveniți un prieten, partener, coleg, părinte etc. 
de încredere. În principal, vă consolidați încrederea în dvs. Fără aceasta, 
nu există respect și fără respect nu există credință și fără credință, nu 
există nicio acțiune pozitivă semnificativă. 

Responsabilitatea personală va determina consolidarea încrederii în sine, 
o credință în sine mai puternică și astfel, vă veți afla într-un loc mult mai 
puternic pentru a efectua acțiuni pozitive. Trebuie să ne simțim siguri pe 
noi înșine pentru a putea acționa cu încredere, a face greșeli și a învăța 
pe parcurs. 

Avantajele responsabilității personale 
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 Majoritatea ne temem de asumarea responsabilității, de admiterea 
defectelor sau de solicitarea ajutorului deoarece ne temem că astfel, vom fi 
criticați. În loc, asumarea responsabilității pentru acțiunile noastre poate aduce 
foarte multă putere. Atunci când facem aceasta, putem lăsa în urmă eforturile 
necesare pentru negare sau apărare și ne putem concentra acea energie, în loc, 
pe comportamentele noi care vor produce un rezultat de succes în viitor. Atunci 
când vă asumați responsabilitatea, întreaga dvs. putere de a vă îmbunătăți și de 
a avea succes este complet la latitudinea dvs. Atunci când dați vina pe ceilalți, 
nu aveți puterea de a schimba circumstanțele viitoare deoarece vă permiteți să 
credeți că “alte persoane” trebuie să se schimbe pentru ca lucrurile să se 
îmbunătățească.  
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 Avantajele responsabilității personale 

Co-finanțat de Programul 
Erasmus+ al Uniunii 
Europene 



Co-funded by the 
Erasmus+ Programme 
of the European Union

P
ro

g
re

s 
și

 
sc

h
im

b
a

re
 

 Persoanele care își asumă responsabilitatea personală 
urmează, de obicei, această afirmați “Îmi asum această greșeală” alături 
de “și asta pot face diferit data viitoare.” Și dacă nu știți ce ați putea 
face diferit data viitoare, efectuați cercetări, întrebați persoanele cu mai 
multă experiență și evaluați alte opțiuni pentru a obține informații, 
vedeți dintr-o altă perspectivă sau generați idei noi care conduc la o 
performanță mai bună și la creșterea dvs. personală. 

Avantajele responsabilității personale 
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Obiceiul de a fi proactiv ne dă libertatea de a ne alege răspunsul la stimulii 
din mediul nostru. Ne acordă putea de a răspunde (responsabilitatea) în 
conformitate cu principiile și valorile noastre. Aceasta este calitatea 
esențială care ne diferențiază de ceilalți membri ai regatului animalelor. În 
principiu, este ceea ce ne face oameni și ne permite să afirmăm că suntem 
arhitecții propriului nostru destin. 

Avantajele responsabilității personale 
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Pot exista două perspective asupra eșecului. Una consideră eșecul o 
barieră și cealaltă, o lecție. Înțelegerea eșecului sau a succesului 
depinde complet de modul în care o persoană își controlează mintea. 
Nu eșecul, ci frica de eșec amenință oamenii. Responsabilitatea 
personală subliniază că, dacă evităm eșecurile, atunci vom evita și 
succesul.  

ABILITATE – RESPONSABILITATE PERSONALĂ 

Bariere 

Bariere în calea responsabilității personale 
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“Nu este niciodată vina mea. Caut întotdeauna erorile celorlalți.’’ Nu 
sunteți o victimă a acestei lumi, nu acționați ca și cum ați fi una și nu 
sprijiniți o cultură a mentalității de victimă. 

Uneori, oamenii pot vedea clar un obiectiv pe care doresc să-l atingă și 
au o dorință puternică de a-l atinge. Totuși, ceva le oprește sau 
blochează progresul. Responsabilitatea face referire la gestionare a 
ceea ce nu este făcut.  
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Bariere în calea responsabilității personale 
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Una dintre cele mai mari bariere în calea responsabilității 
personale provine din cât de mult control consideră oamenii că au 
asupra propriei lor munci. Atunci când oamenii cred că ceilalți 
dețin controlul asupra modului în care are loc munca lor, 
responsabilitatea se diminuează considerabil. Dacă doriți să fiți 
responsabil, trebuie să definiți clar rezultatele pe care doriți să le 
realizați și să profitați de responsabilitatea dvs. personală. 
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Este dureros, dificil și incomod. Toți avem credințe despre ceea ce este 
un standard acceptabil cu privire la acțiuni, gânduri și sentimente. 
Adeseori, nu ne asumăm responsabilitatea pentru că ne este rușine de 
alegerile, gândurile sau credințele noastre. Nicio emoție nu durează 
pentru totdeauna.  

Dacă rușinea rămâne neconfirmată, o persoană poate decide să se 
concentreze pe o altă stare emoțională, un act de substituție 
emoțională.  
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Greșelile sunt necesare pentru creștere. Adeseori, nu ne recunoaștem 
greșelile și nu acceptăm că suntem responsabili pentru ele. 
Responsabilitatea personală ne “învață’’ cum să învățăm din greșeli. 
Atunci când v-ați recunoscut greșelile, gândiți-vă ce ați putea face 
pentru a împiedica ca acestea să se întâmple din nou. Mentalitatea dvs. 
joacă un rol important în modul în care vă vedeți greșelile și, mai 
important, în modul în care reacționați la acestea. 
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www.emotional-employment.eu 

www.facebook.com/emotional-employment 

www.linkedin.com/company/emotional-employment/  
 

Renunțare la răspundere: Publicația a fost realizată cu sprijinul Programului Erasmus+ al Uniunii 
Europene. Conținutul acestei pagini sunt responsabilitatea unică a partenerilor și nu poate fi 
considerat ca reflectând opiniile NA și ale Comisiei.  
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• Scop – Scopul acestui subiect este de a asigura ghidaj teoretic în vederea 
reușirii de a atinge obiectivele personale și profesionale și înțelegerii nevoilor 
emoționale interne și a abilităților necesare în vederea urmăririi planurilor de 
carieră și orientării în domeniul profesional. 

• Obiective:  

• Sporirea capacității de a utiliza resurse pentru definirea încrederii în sine 

• Dezvoltarea strategiilor pentru stabilirea nivelului de încredere în sine în 
scopul obținerii rezultatelor mai bune și a abordărilor personale 

• Îmbunătățirea capacității de a reuși în atingerea obiectivelor de carieră 

 

 

 

ABILITATEA – ÎNCREDERE ÎN SINE 
Scop și obiective 
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a) Inițiere- Definirea abilității 

 

b) Încredere în sine – Diferite abordări 

 

c) Ajustarea obiectivelor – Avantaje 

 

a) Reajustarea obiectivelor – Oportunități 

 

 

ABILITATEA – ÎNCREDERE ÎN SINE 
Conținut 
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Cum ai încredere în tine? 
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ABILITATEA – ÎNCREDERE ÎN SINE 
Inițiere – Definiția abilității 

 

Încrederea în sine reprezintă unul dintre cele mai 
de ajutor lucruri pe care le puteți face în cadrul 
abordării dvs. personale și profesionale.  
 
Încrederea în sine este abilitatea unei persoane de 
a aprecia starea socială și personală cu privire la un 
anumit mediu sau o anumită situație de fapt.  
 
Încrederea în sine este baza pentru succes.  

Free photo on Unsplash 
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ABILITATEA – ÎNCREDERE ÎN SINE 
Inițiere – Definiția abilității  

 

 

Încrederea în sine ne permite să răzbatem prin cele mai dificile situații și de a 
ne confrunta direct cu provocările.  

Încrederea în sine poate fi definită simplu ca  încrederea în 
propriile abilități. Încrederea în sine se referă la așteptările de 
performare ale persoanei și auto-evaluarea abilităților și 
performanței anterioare (Lenney, 1977).  
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ABILITATEA – ÎNCREDERE ÎN SINE 
 

 

Ajustarea obiectivelor – Avantaje 
 

Nivelul încrederii în sine pe care îl aveți este foarte important atunci când 
sunteți un consilier de carieră care creează “noi oportunități de angajare’’ – 
realizând un impact în viața profesională și pentru cariera viitoare. 

Avantaje  Încredere în sine 
mai mare 
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Ajustarea obiectivelor – Avantaje 
 

Sentiment sporit de valorizare de sine 

Cu cât au consilierii de carieră mai multă încredere în sine, cu atât 
mai mult se valorizează pe sine și abilitățile lor. Stabilesc continuu 

obiectivele mici, realizabile și realiste pentru orientarea în domeniul 
profesional. 

Credință 
în sine 

Sporirea 
determinării 

dvs. 

Reamintiți-vă toate punctele tari din domeniul profesional și 
continuați să le cultivați și vă veți transforma într-un consilier 

de carieră mai pozitiv.  
Co-finanțat de Programul 
Erasmus+ al Uniunii 
Europene 
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Ajustarea obiectivelor – Avantaje 
 

Dobândirea energiei și 
motivației pentru a acționa 

Încrederea dă consilierilor de carieră energia pozitivă pentru a 
acționa în scopul realizării obiectivelor personale și profesionale și 

poate asigura ghidaj în carieră pentru a-i inspira pe ceilalți.  

Concentra
rea pe 

aspectele 
pozitive  

Exprimarea 
gândurilor 

Cu cât sunteți mai motivat și mai energic, cu atât este mai 
probabil că veți acționa imediat, ca un bun consilier de 

carieră. Co-finanțat de Programul 
Erasmus+ al Uniunii 
Europene 
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Ajustarea obiectivelor – Avantaje 
 

Reducerea gândurilor 
negative  

O încredere în sine mai mare vă permite să experimentați eliberarea de 
îndoieli de sine și gânduri negative cu privire la dvs. și cariera dvs.  

Libertate 
mai mare 

Dorința 
de 

asumare a 
riscurilor 

Concentrarea înspre interior vă permite să cunoașteți mai 
multe despre cine sunteți și ce doriți. 
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Ajustarea obiectivelor – Avantaje 
 

Succes mai mare. 
Sentimentul de valorizare   

Atunci când sunteți încrezător, știți la ce excelați și că sunteți valoros. 

Crearea 
succesului și 
activarea ca 
și consilier 

de carieră de 
succes 

Fiți un 
consilier de 

carieră 
optimist 

Atunci când încrederea este mare, puteți accepta, adapta, 
învăța, dobândi și învăța din orice situație de viață. 
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Ajustarea obiectivelor – Avantaje 
 

Fericire. Performanțe 
sociale 

Încrederea vă da mai multă energie și determinare, ceea ce determină 
relații mai bune, muncă de calitate și sentimentul că sunteți conectat la 

mediul dvs.  

Nivel înalt de 
confort 

atunci când 
vă confruntați 

cu noi 
provocări 

Influențarea 
mai ușoară 
a celorlalți 

O atitudine pozitivă rezultă din sentimentul bun despre propria persoană și 
cunoașterea locului dvs. în lumea muncii este importantă și semnificativă. 
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 Reajustarea obiectivelor – Oportunități  

Dobândirea încrederii altor persoane este 
unul dintre modurile esențiale în care o 

persoană cu încredere în sine obține 
succesul. 

Două lucruri principale contribuie la 
încrederea în sine: eficacitate de 

sine și stimă de sine. 
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 Reajustarea obiectivelor – Oportunități  

Pregătirea propriei persoane pentru călătoria spre atingerea încrederii în sine 

Persoanele cu încredere în sine pot respecta termenele de predare de 
la locul de muncă!  

Persoanele cu încredere în sine au o atitudine pozitivă! 

Persoanele cu încredere în sine pot petrece mai mult timp de 
calitate acasă! 

Persoanele admiră oamenii cu încredere în sine! 
Co-finanțat de Programul 
Erasmus+ al Uniunii 
Europene 



Co-funded by the 
Erasmus+ Programme 
of the European Union

ABILITATEA – ÎNCREDERE ÎN SINE 
 Reajustarea obiectivelor – Oportunități  

Free photo on Unsplash 

Încrederea în sine vă dă 
ocazia de a vă 

“photoshop-a’’ imaginea 
de sine!  

Imaginea noastră de 
sine are un efect mai 

profund asupra noastră 
decât asupra celorlalți.  

Co-finanțat de Programul 
Erasmus+ al Uniunii 
Europene 
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 Reajustarea obiectivelor – Oportunități  

“Photoshop-area’’ imaginii dvs. de sine vă 
permite să vă consolidați mintea. Schimbați 
modul în care vă vedeți pe sine, mai întâi, iar 
lumea își va modifica percepția despre dvs.  

Pentru a activa ca un consilier de carieră bun, utilizați cunoștințele pentru a 
dobândi putere… 

Free photo on Unsplash 
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 Reajustarea obiectivelor – Oportunități  

Mentalitate: încredere redusă 
în sine versus aroganță 

Cine nu poate identifica niciodată un echilibru referitor la 
încrederea în sine? 
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 Reajustarea obiectivelor – Oportunități  

Încrederea în sine vă dă ocazia de a: 

Vă spori performanțele profesionale  

Îi inspira pe ceilalți pentru a avea succes la locul 
de muncă 

Fi într-un dialog permanent cu dvs.  

Vă recunoaște prin menținerea unei liste a realizărilor dvs., în continuă 
îmbunătățire 

Da spațiu emoțiilor dvs. și de a relaționa cu 
ceilalți 
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 Reajustarea obiectivelor – Oportunități  

La timp… Reflectați asupra dvs.! 
 

 

Acum folosiți timpul de care 
aveți nevoie și vedeți cât de 

multă încredere aveți în dvs.…  
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www.emotional-employment.eu 

www.facebook.com/emotional-employment 

www.linkedin.com/company/emotional-employment/  
 

Renunțare la răspundere: Publicația a fost realizată cu sprijinul Programului Erasmus+ al Uniunii 
Europene. Conținutul acestei pagini sunt responsabilitatea unică a partenerilor și nu poate fi 
considerat ca reflectând opiniile NA și ale Comisiei.  
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ABILITATEA – Încredere în 
sine 
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• Scop – Scopul acestui subiect este de a asigura ghidaj theoretic în 
vederea reușirii de a atinge obiectivele personale și profesionale și 
înțelegerii nevoilor emoționale interne și a abilităților cerute pentru 
urmărirea planurilor de carieră și a orientării în carieră. 

• Obiective:  

• Sporirea abilității de a utiliza resurse pentru definirea încrederii în sine 

• Dezvoltarea strategiilor pentru stabilirea nivelului de încredere în sine în 
scopul realizării rezultatelor și a abordărilor personale mai bune 

• Îmbunătățirea abilității de a reuși în atingerea obiectivelor de carieră 

 

 

 

ABILITATEA – ÎNCREDERE ÎN SINE 
Scop și obiective 
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a) Monitorizarea procesului – Provocări / Bariere 

 

b) Cum se cultivă încrederea în sine 

 

c) Metode pentru sporirea încrederii în sine  

 

d) Cercul feedback-ului- Concluzii 

 

 

 

ABILITATEA – ÎNCREDERE ÎN SINE 
Conținut 
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ABILITATEA – ÎNCREDERE ÎN SINE 
Monitorizarea procesului – Provocări / Bariere 

 

Dezvoltarea încrederii în sine include devenirea propriului cel mai bun 
prieten. O atitudine înțelegătoare față de sine atunci când faceți greșeli vă 
ajută să fiți mai înțelegător cu privire la ceilalți, atunci când și ei greșesc. 
 
Încrederea în sine nu are legătură cu perfecțiunea!  

Dezvoltarea încrederii în sine – 
Succes mai mare 
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ABILITATEA – ÎNCREDERE ÎN SINE 
Monitorizarea procesului – Provocări / Bariere 

 
Bariere în calea dezvoltării încrederii 

dvs. în sine 

1 

FRICĂ 

2 3 4 5 

INDECIZIE ÎNDOIALĂ ZONA DE CONFORT FĂRĂ VOCE 
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ABILITATEA – ÎNCREDERE ÎN SINE 
Monitorizarea procesului – Provocări / Bariere 

 
FRICA 

Created using Picktochart 

Poate fi frica de eșec, frica de 
respingere sau chiar o frică 

de succes. Majoritatea 
acestor frici sunt imaginare. 

Opriți-vă și gândiți-vă la 
temerile dvs.  

Confruntați-vă cu fricile 
direct și acționați. 
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ABILITATEA – ÎNCREDERE ÎN SINE 
Monitorizarea procesului – Provocări / Bariere 

 
INDECIZIE 

Abilitatea de a lua decizii 
este obligatorie pentru 

construirea încrederii în sine. 
Indecizia în multe situații vă 

face ineficient.  

Rețineți că vă puteți schimba 
întotdeauna deciziile, dar 

așteptarea să luați decizia după 
ce totul este perfect vă va 

imobiliza.  

Momentul perfect nu va veni niciodată… Co-finanțat de Programul 
Erasmus+ al Uniunii 
Europene 
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ABILITATEA – ÎNCREDERE ÎN SINE 
Monitorizarea procesului – Provocări / Bariere 

 
ÎNDOIALĂ 

Dacă aveți o dorință puternică și doriți să faceți sacrificii, puteți avea o încredere 
de neoprit. Odată ce începeți să vă concentrați pe ajutarea altor persoane, nu vă 
veți mai face griji despre dvs. 

De ce să creadă cineva în dvs. dacă dvs. nu o faceți? 
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ABILITATEA – ÎNCREDERE ÎN SINE 
Monitorizarea procesului – Provocări / Bariere 

 
ZONA DE 
CONFORT 

Trebuie să dețineți încredere și abilități, ca și abilitatea de a 
vă asuma elementul de risc, indiferent de unde trăiți sau 

lucrați. Trebuie să faceți totul diferit de mâine, spre 
deosebire de cum sunteți azi.  

Trebuie să ieșiți din zona dvs. de confort, să vă provocați, ca 
și să fiți suficient de încrezător pentru a face aceasta. 
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ABILITATEA – ÎNCREDERE ÎN SINE 
Monitorizarea procesului – Provocări / Bariere 

 FĂRĂ VOCE 
Uneori, ne ascundem vocea ca mod de a evita conflictele sau din frica de a nu fi 
judecați. Ca rezultat, ne ținem părerile pentru noi, gândindu-ne că, dacă ne vom face 
treaba și vom asigura rezultate, vom progresa. Nu trebuie să vedem conflictul ca 
ceva rău, ci ca o dezbatere sănătoasă.  

Co-finanțat de Programul 
Erasmus+ al Uniunii 
Europene 



Co-funded by the 
Erasmus+ Programme 
of the European Union

ABILITATEA – ÎNCREDERE ÎN SINE 
Monitorizarea procesului – Provocări / Bariere 

 
 

Sunteți conștient de importanța provocărilor  
pentru încrederea dvs. în sine? 
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ABILITATEA – ÎNCREDERE ÎN SINE 
Monitorizarea procesului – Provocări / Bariere 

 

Provocări pentru încrederea dvs. în 
sine 

1 

OPRIȚI GÂNDURILE 
NEGATIVE 

2 3 

DAȚI-VĂ VOIE RESPECTAȚI PROMISIUNILE 
FĂCUTE CĂTRE DVS. 
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ABILITATEA – ÎNCREDERE ÎN SINE 
Monitorizarea procesului – Provocări / Bariere 

 OPRIȚI GÂNDURILE NEGATIVE 

Fiți atenți la ceea ce vă 
spuneți dvs. înșivă. Aceasta 
are loc mai des decât vă dați 
seama. Unul dintre cele mai 

puternice moduri pentru a ne 
consolida încrederea în sine 

este prin provocarea noastră 
continuă. Co-finanțat de Programul 

Erasmus+ al Uniunii 
Europene 
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ABILITATEA – ÎNCREDERE ÎN SINE 
Monitorizarea procesului – Provocări / Bariere 

 DAȚI-VĂ VOIE 
Poate vă simțiți prost pentru că petreceți timp departe de familia dvs. pentru a lua 
parte la o conferință la locul de muncă. Poate simțiți că vă emoționați prea ușor. 
Este provocator să credeți că ceilalți ne plac pentru cine suntem dacă nu ne plăcem 
noi pe noi pentru cine suntem. Opriți-vă! Fiți blânzi cu dvs. înșivă și dați-vă voie să 
învățați din greșeli… 

Co-finanțat de Programul 
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ABILITATEA – ÎNCREDERE ÎN SINE 
Metode de sporire a încrederii în sine 

 
 

Recompensați-vă 

Alegeți o recompensă relevantă 

Faceți recompensa ceva ușor de realizat rapid 

Recompensele nu trebuie să coste bani Co-finanțat de Programul 
Erasmus+ al Uniunii 
Europene 
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ABILITATEA – ÎNCREDERE ÎN SINE 
Metode de sporire a încrederii în sine 

 
 

Urmați ghidajul interior 

Sprijinirea încrederii în sine implică dezvoltarea unui dialog empatic cu noi înșine. Aceasta 
semnifică dedicarea timpului pentru a fi cu noi înșine în loc de a declara cât de ocupați 
suntem. Trebuie să alocăm timp pentru a ne conecta la bunăstarea noastră emoțională. 
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ABILITATEA – ÎNCREDERE ÎN SINE 
Methods to increase self-trust 

 
 

Dezvoltarea mindfulness-
ului 

Un exercițiu bine-cunoscut pentru dezvoltarea încrederii în sine este de a fi mindful cu 
privire la corpul nostru cu câteva momente anterior de a reacționa la evenimentele 
externe. Resimțiți emoția și doar observați-o simplu, fără a avea o prejudecată despre 
cum să reacționați. Această simplă acțiune pune frâne pentru amânarea emoțiilor 
noastre și ne atrage conștientizarea asupra a ceea ce se întâmplă în interiorul nostru. 
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ABILITATEA – ÎNCREDERE ÎN SINE 
Cercul feedback-ului- Concluzii 

 
 

Primul și cel mai important mod de a vă îmbunătăți încrederea în sine 
este de a gândi pozitiv. 

Sunteți fericit, vă simțiți vine și pozitiv despre dvs. înșivă – Încredere în sine 

Trebuie să vă înțelegeți abilitățile, punctele tari, inteligența, realizările sau 
abilitățile speciale prin interesele dvs. 

Trebuie să vă puteți exprima opiniile înaintea celorlalți.  

Trebuie să fiți doritori să învățați din experiențe și din lucrurile noi și să 
continuați să învățați.  

Co-finanțat de 
Programul Erasmus+ 
al Uniunii Europene 
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ABILITATEA – ÎNCREDERE ÎN SINE 
Cercul feedback-ului- Concluzii 

 
 Încrederea în sine este credința în propriile dvs. abilități atunci când faceți ceva, prin 

vizionarea propriei dvs. persoane într-un mod pozitiv și realist, cu privire la dvs. și 
mediul dvs. (Densky 2006) 
Încrederea în sine poate fi îmbunătățită prin interiorul dvs., prin gândire pozitivă, 
credință în sine, stabilirea obiectivelor realiste și învățare. 
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ABILITATEA – ÎNCREDERE ÎN SINE 
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Scop: Furnizarea de cunoștințe și resurse pentru a spori nivelele de 
flexibilitate 

 

Obiective: 

• Definiția flexibilității 

• Înțelegerea impactului a ceea ce înseamnă a (nu) fi o persoană flexibilă 

• Furnizarea de informații despre un instrument privind nivelul de 
flexibilitate 
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APTITUDINE – FLEXIBILITATE 
Model Bar-On (Bar-on, 2006) 

“Inteligența emoțional-socială este o secțiune transversală a 
competențelor emoționale și sociale interrelaționate, a abilităților și 

facilitatorilor care determină cât de eficient ne înțelegem și ne exprimăm 
pe noi înșine, îi înțelegem pe ceilalți și relaționăm cu ei și facem față 

solicitărilor zilnice” 
(Bar-On, 2006) 

Model Bar-On (Bar-on, 2006) 

5 elemente cheie  Fiecare include un număr de  
competențe, aptitudini și facilitatori  

15 în total 
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APTITUDINE – FLEXIBILITATE 
Ce este Flexibilitatea? 

MODELBAR-ON (Bar-on, 2006) 

Gestionarea 
stresului 

Conștientiza
re personală 

Relații 
interpersonale 

Adaptarea 
termenilor și 

mediului 

Starea 
generală 

Flexibilitate 

Realism 

(Altındağ & Kösedağı, 2015) 

Soluționarea problemelor 
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APTITUDINE – FLEXIBILITATE 
Ce este Flexibilitatea? 

Flexibilitatea este 
capacitatea de a vă 
ajusta emoțiile, 
gândurile și 
comportamentul la 
situații și condiții  
schimbătoare 

Abilitatea de a se  
adapta unor 
circumstanțe 
nefamiliare, 

impredictibile și 
dinamice 
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APTITUDINE – FLEXIBILITATE 
Ce este Flexibilitatea? 

A fi conștient de cum trăim într-o anumită situație 

A ști cum să ne gestionăm emoțiile (în special frica) pentru a ne păstra 
mintea clară și deschisă 

Flexibilitatea poate fi definită ca o combinație de abilități:  

A învăța să creăm noi perspective care ne inspiră și ne motivează 
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APTITUDINE – FLEXIBILITATE 
Ce este Flexibilitatea? 

Oamenii trebuie să fie 
conștienți de alternative 
și alegeri înainte de a 
decide să își adapteze 
comportamentele la 
situații noi 

Cu cât o persoană 
poate dezvolta mai 
multe opțiuni, cu 
atât este 
considerată mai 
flexibilă 

 (Bilgin ,2009)  
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Exemplu practic – a dormi fără perină 

1. La început va fi ciudat  interpretat ca discomfort. 

2. Timp de mai multe nopți, s-ar putea să nu vă puteți relaxa. 

3. Ulterior veți începă să vă simțiți normal, iar durerea de gât și de umeri se 
va reduce.  

 

 

 

 

APTITUDINE – FLEXIBILITATE 
A învăța cum să fii flexibil 
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APTITUDINE – FLEXIBILITATE 
Impact 

Persoane flexibile 

Agile, sinergice și capabile să 
reacționeze la schimbare 

Își schimbă părerea atunci 
când greșesc 

Deschise și tolerante față de 
diverse idei, orientări, moduri 
și practici 

Persoane inflexibile 

Au tendița să fie rigide și 
încăpățânate 

Slabă adaptare la situații 
noi 

Capacitate redusă de a  
profita de oportunități noi 
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Rezistent la idei noi 

 

Dificultăți la adaptarea 
emoțională 

 

Au tendința de a adopta 
comportamente vechi în situații 
noi, chiar dacă nu sunt cele mai 
potrivite 

 

APTITUDINE – FLEXIBILITATE 
Flexibilitate vs Impulsivitate 

Fără flexiblilitate Impulsivitate 

Reacționează într-o 
manieră arbitrară fără a 
se gândire destul, 
decât ca răspuns la 
informații noi și 
valabile 
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Scară de la 1 “Deloc adevărat” la 7 “Total 
adevărat” 

 

APTITUDINE – FLEXIBILITATE 
Chestionar de Acceptanță și Acțiune (CAA) 

 (Bond et al ,2011)  

Chestionarul de acceptanță și acțiune (CAA este cea mai utilizată 

măsură de evitare experiențială și inflexibilitate psihologică 

 

9 - 16 itemi 
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APTITUDINE – FLEXIBILITATE 
Chestionar de Acceptanță și Acțiune (CAA) 

 (Bond et al ,2011)  

Dimensiunile scarei finale : 

 Evaluări negative a sentimentelor  

Ex. “Anxietatea este rea” 

Avutarea gândurilor și 
sentimentelor  

Ex.“Încerc să-mi suprim gândurile și sentimentele care nu-mi plac, 
negândindu-mă la ele ” Co-finanțat de Programul 
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APTITUDINE – FLEXIBILITATE 
Chestionar de Acceptanță și Acțiune (CAA) 

 (Bond et al ,2011)  

Dimensiunile scarei finale : 

 A distinge un gând de referința lui  

Ex.. “Când evaluez ceva negativ, recunosc de obicei că aceasta este doar o 
reacție, nu un fapt obiectiv ”  

Ajustare comportamentală în prezența gândurilor sau sentimentelor 
dificile  

Ex.“Sunt în stare să acționez asupra unei probleme, chiar dacă nu 
sunt sigur ce trebuie să fac ”  Co-finanțat de Programul 

Erasmus+ al Uniunii 
Europene 
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APTITUDINE – FLEXIBILITATE 
Chestionar de Acceptanță și Acțiune (CAA) 

 

Punctaje mai mari 
înseamnă nivele mai mari  

de inflexibilitate 
psihologică 

 (Bond et al ,2011)  

Mai jos găsiți o listă cu afirmații. Vă rugăm alegeți dacă vi se aplică. Utilizați scara de mai jos: 
1 deloc adevărat,       2  foarte rar adevărat      3    rar adevărat,    4  uneori adevărat                               
5   deseori adevărat   6 aproape întotdeauna adevărat                   7  deloc adevarat 

 
1. Pot acționa asupra unei probleme chiar dacă nu știu sigur ce trebuie să fac. 
2. Deseori visez cu ochii deschiși despre lucrurile pe care le-am făcut și ce aș face diferit data 

viitoare.  
3. Când mă simt depresiv sau anxios, nu pot să mă ocup de responsabilitățile mele. 
4. Rareori mă preocup să-mi  țin sub control anxietățile, îngrijorările și sentimentele. 
5. Nu mi-e teamă de sentimentele mele.  
6. Când evaluez ceva negativ, de obicei îmi deau seama că aceasta este doar o reacție, nu un 

fapt obiectiv. 
7. Când mă compar cu alții, se pare că majoritatea dintre ei își gestionează mai bine viețile 

decât mine. 
8. Anxietatea este rea. 
9. Dacă aș putea să fac o magie să înlătur toate experiențele dureroase pe care le-am avut în 

viață, aș face-o.  
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Furnizarea de cunoștințe și resurse pentru a spori nivelele de flexibilitate 

 

 

Obiective: 

• Înțelegerea relației dintre flexibilitate și lipsa unui loc de muncă 

• Furnizarea de cunoștințe privind beneficiile faptului de a fi o persoană flexibilă – ce 
alte aptitudini puteți îmbunătăți fiind flexibil emoțional 

• Furnizarea unor tehnici pentru a spori nivelul de flexibilitate 

 

 

 

APTITUDINE – FLEXIBILITATE 
Introduceți TEMA aici 
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APTITUDINE – FLEXIBILITATE 
Flexibilitate și lipsa unui loc de muncă 

Flexibilitatatea poate fi considerată o strategie de a face față atunci 
când vorbim de persoanele fără un loc de muncă în căutarea unui loc de 

muncă 

Adoptată în majoritatea cazurilor din motive negative*  strategie 
necorespunzătoare de a face față creată de oamenii fără un loc de 

muncă 

Puține oportunități pe 
piața forței de muncă 

Adaptare slabă la 
locul de muncă 

anterior 

Probleme financiare 
* 
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APTITUDINE – FLEXIBILITATE 
Flexibilitate și lipsa unui loc de muncă 

Deși nu este cea mai potrivită strategie, flexibilitatea poate crește 
probabilitatea de a găsi un loc de muncă  

Cum? 

Mai puține cerințe la nivel de: 

Retribuție/Nivel ierarhic Conținut funcțional Distanța față de locul de 
muncă 
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Succesul depinde de capacitatea noastră de a reacționa rapid și 
corespunzător în situații noi. Flexibilitatea este conectată cu o serie de 
alte aptitudini de inteligență emoțională. 

 

APTITUDINE – FLEXIBILITATE 
Calități care vin odată cu flexibilitatea 

Încredere 

A simți că ai 
controlul 

Independență 

Gestionarea stresului 
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Încrederea pe care o avem în noi înșine are un impact direct 
asupra credinței că ne putem adapta emoțional la situații 
dificile sau la schimbări  Auto-eficiență. 

 

APTITUDINE – FLEXIBILITATE 
Calități care vin odată cu flexibilitatea 

   Încredere 

Auto-
eficiență 

Parte a flexibilității cognitive  

Chiar și persoanele conștiente că există opțiuni alternative de 
comportament trebuie să creadă că sunt autoeficienți în ceea 
ce privește comportamentul dorit 
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Oamenii care se pot adapta emoțional la situații dificile simt stresul, dar 
sunt mai capabili să gestioneze nivelele de stres pentru a menține 
capacitatea de a alege, de a lua decizii și de a acționa în mod eficient. 

 

 

APTITUDINE – FLEXIBILITATE 
Calități care vin odată cu flexibilitatea 

   
           Gestionarea stresului 
 

Flexiblitate de gestionare  modul în care persoanele formulează 
strategii de gestionare flexibile sau inflexibile în situații stresante 

Stare de bine psihologică 

Stare de bine fizică 

Adaptare socială  

Simptome reduse de stres 
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APTITUDINE – FLEXIBILITATE 
Calități care vin odată cu flexibilitatea 

A se simți slab și fără control al emoțiilor noastre crește nivelul 
de stres și va duce la evitarea adaptării la nou.  

 A simți că ai controlul 

Persoanele mai independente vor adopta aspect ale schimbării care 
sunt utile, în timp ce le vor respinge pe celelalte. Vor deveni mai flexibili 
deoarece vor percepe schimbarea ca pe ceva benefic.  

 

  Independență 
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Gândiți-vă cum vă simțiți când ați spart bariere vechi. Partajați veștile 
bune cu cei care vă susțin. 

APTITUDINE – FLEXIBILITATE 
Tehnici de a spori flexibilitatea 

Practica face schimbări zilnice 

Încercați ceva total diferit pentru masa de prânz 

Sărbătoriți de fiecare dată când încercați 
ceva nou ce reprezintă o schimbare pt 
dvs. 
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Care zonă a inflexibilității simțiți că este cel mai mult în detrimentul 
dvs? 

APTITUDINE – FLEXIBILITATE 
Tehnici de a spori flexibilitatea 

Stabiliți obiective la intervale 
regulate 

Stabiliți obiective dificile pt dvs., dar totuși care pot fi atinse 

Întrebați-i pe cei din jur unde consideră 
că ați putea fi mai flexibil 
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APTITUDINEA - 
Toleranța la stres  
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APTITUDINE – TOLERANȚA LA STRES 
Introduceți TEMA aici 

Scop: Furnizarea de cunoștințe și resurse pentru a spori nivelele de 
flexibilitate 

 

Obiective: 

• Definiția stresului și a toleranței la stres 

• Oferirea de cunoștințe despre stresul pozitiv și negativ 

• Înțelegerea simptomelor legate de stres 

• Oferirea de cunoștințe despre strategiile de a face față 
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Cele mai obișnuite sentimente privind stresul sunt: 

APTITUDINE – TOLERANȚA LA STRES 
Ce este stresul? 

Frica Entuziasmul Anxietatea Pericolul Furia 

 
Stresul este răspunsul fizic, mental și chimi al corpului uman la 

evenimente 
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APTITUDINE – TOLERANȚA LA STRES 
Model Bar-On 

“Inteligența emoțional-socială este o secțiune transversală a 
competențelor emoționale și sociale interrelaționate, a abilităților și 

facilitatorilor care determină cât de eficient ne înțelegem și ne exprimăm 
pe noi înșine, îi înțelegem pe ceilalți și relaționăm cu ei și facem față 

solicitărilor zilnice” 
(Bar-On, 2006) 

Bar-On Model 

5 elemente cheie  Fiecare include un număr de  
competențe, aptitudini și facilitatori  

15 în total 
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APTITUDINE – TOLERANȚA LA STRES 
Ce esteToleranța la stress? (1/2) 

BAR-ON MODEL 

Gestionarea 
stresului 

Conștientiza
re personală 

Relații 
interpersonale 

Adaptarea 
termenilor și 

mediului 

Starea 
generală 

Toleranța la stress 

Controlul impulsurilor 
(Altındağ & Kösedağı, 2015) 
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APTITUDINE – TOLERANȚA LA STRES 
Ce este Toleranța la stres? (2/2) 

Abilitatea de a fi calm, de a face față limitelor, având în același timp 
capacitatea de a gestiona emoții puternice 

Permite abordarea și controlul 
problemelor una câte una, decât a se 

panica 

(Stein & Book, 2000) 
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APTITUDINE – TOLERANȚA LA STRES 
Stres pozitiv vs negativ (1/3) 

Stresul poate acționa pentru a motiva și a 
lua măsuri. Ne poate ajuta dându-ne 

impulsul necesar de energie de care avem 
nevoie pentru a face față provocărilor...  

…Devine negativ atunci când nivelurile de stres sunt suficient 
de ridicate pentru a avea un impact asupra abilităților noastre 
de a face față și de a gestiona - poate duce la apariția 
epuizării 

Importanța mecanismelor de gestiune 

(Deutschendorf, 2009) 
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APTITUDINE – TOLERANȚA LA STRES 
Stres pozitiv vs negativ(2/3) 

   |  Stres acut 

Cea mai comună formă de stres  fiecare îl simte cel puțin o dată  

Este o reacție normală la schimbările evenimentelor normative  

Are tendința de a nu se extinde de-a lungul timpului 

A cumpăra/închiria o 
casă nouă 

Anvelopă spartă 

(Beasley, 2019) 
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APTITUDINE – TOLERANȚA LA STRES 
Stres pozitiv vs negativ(2/3) 

Situație dificil sau imposibil de schimbat  

Aproape constant  evenimente zilnice și de viață în curs 

Perioade prelungite de timp fără pauze 

Stres la/din lipsa unui 
loc de muncă 

Stres marital/familial 

(Beasley, 2019) 

   |  Stres cronic 
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Pentru a înțelege mai bine dacă o persoană se confruntă cu stres 
pozitiv sau negativ, este important să: 

Analizăm simptomele 
(fizice și mentale) 

Încercăm să înțelegem nivelul 
de stres al persoanei (a se 

vedea cealaltă prezentare) 

APTITUDINE – TOLERANȚA LA STRES 
De ce este important? 
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Simptome fizice și metnale 

Simptome fizice  Simptome mentale 

Dificultăți de respirație 

Dureri în piept 

Diaree / Greață 

Lipsa aerului 

Palpitații 

Anxietate 

Depresie 

Concentrare deficitară 

Luare deficitară a deciziilor 

Tulburări de somn  

Acestea sunt simptomele comune. Dacă cineva le prezintă, ar trebui să-și 
îmbunătățească capacitatea de a avea toleranță la stres 

(Stein & Book, 2000) 
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APTITUDINE – TOLERANȚA LA STRES 
Strategii de a face față 

A face față este un răspuns la emoții și este considerat important să se 
stabilească dacă un eveniment stresant are ca rezultat rezultate adaptative sau 

neadaptative.  

(Folkman & Lazarus, 1988; Maykrantz & Houghton, 2018) 

A face față 

Strategii de a face 
față axate pe emoții 

Strategii de a face 
față axate pe 
soluționarea 
problemelor 
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APTITUDINE – TOLERANȚA LA STRES 
Strategii de a face față 

Strategii de a face față axate pe soluționarea 
problemelor 

(Sadeh & Karniol, 2012; Scott, 2018) 

Utile când simțim că se poate face ceva 

Concentrare pe problemă  modificând situația responsabilă de  
(dis)stres 

Schimbările mărunte pot face o diferență în modul în care ne simțim  
mai multe oportunități 
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APTITUDINE – TOLERANȚA LA STRES 
Strategii de a face față 

Strategii de a face față axate pe emoții 

(Sadeh & Karniol, 2012; Scott, 2018) 

Utile când trebuie să acceptăm realitatea  simțim că avem puțin 
control asupra situației 

Exemple 

A -și păstra simțul 
umorului 

A cultiva 
optimismul 

Situația nu se 
schimbă dar 
percepția noastră 
despre ea, da  

Co-finanțat de Programul 
Erasmus+ al Uniunii 
Europene 



Co-funded by the 
Erasmus+ Programme 
of the European Union

 Copyright Protection: Strictly Confidential - ISO 16016  

APTITUDINE – TOLERANȚA LA STRES 
Strategii nesănătoase de a face față 

Pe lângă faptul de a afla ce strategii pot folosi oamenii pentru 

a face față situațiilor stresante, este important să înțelegem 

ce fac oamenii stresați ca „refugiu” care fac mai mult rău 

decât bine. 

Să vedem câteva exemple de mecanisme 
nesănătoase de a face față situațiilor  
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APTITUDINE – TOLERANȚA LA STRES 
Strategii nesănătoase de a face față 

Evadarea în lumea digitală 

E ok să ne uităm la filme, la tv sau la filmulețe online 
dar când oamenii fac asta mai multe ore în șir, nu 

trăiesc viața reală și evită confruntarea problemelor 

(Thomas, 2019) 
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APTITUDINE – TOLERANȚA LA STRES 
Strategii nesănătoase de a face față 

Retragerea socială 

Pare mai confortabil să ne retragem față de prieteni sau familie atunci 
când ne simțim stresați, însă acest lucru înseamnă că ne va lipsi sprijinul și 

motivația pe care aceștia le pot oferi atunci când suntem stresați și este 
mai ușor să ne rumegăm problemele neproductiv, decât să găsim căi mai 

bune de a le adresa 

(Thomas, 2019) 
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APTITUDINE – TOLERANȚA LA STRES 
Strategii nesănătoase de a face față 

A bea prea multă cafeină 

(Thomas, 2019) 

Un consum scăzut sau moderat de cofeină este sigur pentru 
majoritatea oamenilor. Atunci când o folosești pentru a încerca să 
ameliorezi simptomele stresului, supraconsumul poate deveni o 

problemă. Dacă beți prea multă cafea sau băuturi cu cafeină,  
anxietatea și agitația cresc. În plus, pot provoca insomnie, greață, 

respirație crescută și ritmuri cardiace, dureri de cap și bătăi de inimă 
neregulate. 
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Este asociat cu capacitatea indivizilor de a face 
față situațiilor stresante și adverse 

APTITUDINE – TOLERANȚA LA STRES 
A face față și a nu avea un loc de muncă 

Capital psihologic 

Un nivel mai mare de 
capital psihologic 
(ex. reziliență și 
optimism) 

Permite 
solicitanților de 
locuri de muncă să 
se angajeze în 
căutarea unui loc 
de muncă cu o 
atitudine mai 
pozitivă 

Nivele mai reduse 
de stres – 
prevenirea 
stresului cronic 

(Lim, Chen, Aw, & Tan, 2016). 
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APTITUDINEA - 
Toleranța la stres  
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Scop: Furnizarea de cunoștințe și resurse pentru a spori nivelele de 
flexibilitate 

 

Obiective: 

• Oferirea de cunoștințe despre Sindromul general de adaptare 

• Înțelegerea impactului acestei abilități asupra performanței la locul de 
muncă 

• A furniza tehnici de reducere a stresului și, pe cale de consecință, de 
sporire a nivelului de toleranță la stres 

 

 

APTITUDINE – TOLERANȚA LA STRES 
Introduceți TEMA aici 
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APTITUDINE – TOLERANȚA LA STRES 
Sindromul general de adaptare (SGA) 

 
“Sindromul general de adaptare este suma tuturor reacțiilor 

nespecifice, sistemice ale organismului, care se formează prin 
expunerea continuă îndelungată la stres.”  

 
(Selye, 1946) 

 

Definiție originală 
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APTITUDINE – TOLERANȚA LA STRES 
Sindromul general de adaptare (SGA) 

Faza de reacție 
de alarmă 

Faza de 
rezistență 

Faza de 
epuizare 

Proces în trei faze  
Pentru a înțelege schimbările psihologice 
asupra corpului în situații de stres 

Gradul ori intensitatea fiecărei faze depinde de: 

Personalitate Sănătate Sistem de sprijin 

(Selye, 1946; Legg, 2017; Kirby, 2019) 
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APTITUDINE – TOLERANȚA LA STRES 
Sindromul general de adaptare (SGA) 

1  |  Faza de reacție de alarmă 

(Legg, 2017; Kirby, 2019) 

“Reacția de alarmă este suma tuturor fenomenelor 

sistemice nespecifice generate de expunerea bruscă la 

stimuli la care organismul nu este adaptat cantitativ sau 

calitativ” (Selye, 1946). 

 

Răspuns luptă sau fugi  un răspuns fiziologic la stres care 

pregătește individul să fugă sau să se protejeze în situații dificile 
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APTITUDINE – TOLERANȚA LA STRES 
Sindromul general de adaptare (SGA) 

2  |  Faza de rezistență 

(Legg, 2017; Kirby, 2019) 

Corpul încearcă să restaureze funcționarea normală  

Dacă nu rezolvați stresul, corpul se adaptează în cele din urmă și învață 
cum să trăiască cu un nivel mai ridicat de stres 

 
Credeți că gestionați bine stresul dar răspunsul fizic al 

corpului nu !  poate duce la faza de epuizare 
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APTITUDINE – TOLERANȚA LA STRES 
Sindromul general de adaptare (SGA) 

3  |  Faza de epuizare 

Boli și afecțiuni 
cronice 

Combaterea 
stresului perioade 

mai lungi 

Secătuirea resurselor 
fizice, emoținale și 

mentale 

“Reprezintă suma tuturor reacțiilor sistemice nespecifice care se dezvoltă în cele 

din urmă ca rezultat al expunerii foarte prelungite la stimuli față de care s-a creat 

adaptarea, dar nu mai putea fi menținută” (Selye, 1946). 

(Legg, 2017; Kirby, 2019) 
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APTITUDINE – TOLERANȚA LA STRES 
Sindromul general de adaptare (SGA) 

În această fază simțim iritabilitate, anxietate și pericol 
Faza 1 

Faza 2 

Faza 3 

În această fază începem să ne simțim obosiți și să avem perioade  
de instabilitate de stare și de depresie și am putea avea 
dificultăți în a adormi 

Dacă stresul este lăsat necontrolat și se acumulează pe o 
perioadă lungă de timp, poate duce la probleme grave, cum 
ar fi depresia 

(Deutschendorf, 2009) 
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APTITUDINE – TOLERANȚA LA STRES 
Ciclul stresului (2/2) 

Suntem destul de conștienți de emoțiile noastre și ne putem 
reduce semnificativ nivelul de stres, având grijă de nevoile 
noastre 

Faza 1 

Faza 2 

Faza 3 

În acest punct, este posibil să fie nevoie să facem mai multe 
schimbări de viață pe termen lung și să luăm 
managementul stresului în serios 

În acest punct, persoana trebuie să caute ajutor profesional și 
să se îndepărteze de situație, cel puțin pentru o scurtă 
perioadă de timp. 

(Deutschendorf, 2009) 
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APTITUDINE – TOLERANȚA LA STRES 
Impactul acestei aptitudini asupra performanței la locul de muncă 

SRESUL LA 
MUNCĂ  O 
problemă 
pervazivă 

EFECTE 
Cauzează boli 

mentale și fizice 

Performanță redusă a angajaților 
 

Absenteism crescut de la locul de muncă 

Costuri medicale și dizabilități ale angajaților 

Buget pentru noi recrutări 

(Enjezab & Farnia, 2001, citat de Yamani, Shahabi & Haghani, 2014) 
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„Nu stresul ne omoară. Adaptarea eficientă la stres, ne permite să trăim.” 

APTITUDINE – TOLERANȚA LA STRES 
Toleranță eficientă la stres 

- GEORGE VAILLANT 
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APTITUDINE – TOLERANȚA LA STRES 
Cum să spargem Ciclulul stresului? (1/2) 

(Deutschendorf, 2009) 

Faza de reacție 
de alarmă 

Faza de 
rezistență 

Faza de 
epuizare 

Un proces în trei etape 
Pentru a înțelege schimbările psihologice 
asupra corpului în situații de stres 
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APTITUDINE – TOLERANȚA LA STRES 
Cum să spargem Ciclulul stresului?(2/2) 

Cu cât descoperim mai devreme că stresul ne afectează negativ, cu 
atât îi vom face față mai bine 

Prevenția 
este cea mai 
bună cale de 
a face față 
stresului 

Stabilirea 
unei bune 
rutine de 
gestionare a 
stresului  

Învățând 
devreme 
tehnici de 
adaptare  

(Deutschendorf, 2009) 
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A face plimbări în 
natură 

APTITUDINE – TOLERANȚA LA STRES 
Tehnici de reducere a stresului 

A avea o listă cu sunete din 
natură și a o asculta periodic 

A învăța câteva tehnici 
de meditație de bază 

A avea un animal 
 de companie 

A petrece timp cu 
hobby-uri și activități 

A merge la cinema 
sau la teatru pentru a 

vedea o comedie 

(Deutschendorf, 2009) 
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A se ocupa de 
persoane care se află 
în șomaj de mult timp 

 

 

 

APTITUDINE – TOLERANȚA LA STRES 
Tehnici de reducere a stresului 

Probabilitate 
înaltă de a avea 
probleme 
economice 

Preferință 
pentru 
tehnici 
„gratuite" 

 
  A face plimbări în natură    A merge la cinema 
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Scop - consilierii în muncă și toată lumea să înțeleagă importanța unei 
bune comunicări și să-și dezvolte capacitatea de a comunica eficient cu 
ceilalți. 

 

 

 

 

ABILITATE – COMUNICARE 
Comunicare eficientă 
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Obiective: 

 

1. A înțelege elementele de bază ale 
comunicării 

2. A explora avantajele și barierele unei 
comunicări eficiente 

3. Analizarea etapelor planificării unei 
comunicări eficiente  

 

 

ABILITATE – COMUNICARE 
Comunicare eficientă 
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Bazele comunicării 

 

Comunicarea este pur și simplu un 
proces cu dublu sens, de schimb de 
idei, informații sau mesaje verbale și 
non-verbale. 
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Bazele comunicării eficiente 

 

• Nu contează atât de mult ce spui, ci cum o spui.  

• Stilul dvs. de comunicare este un set de comportamente și metode diversede 

transmitere a informațiilor care afectează toate fațetele vieții. 
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Bazele comunicării eficiente 

 

• Învățarea tuturor stilurilor de 
comunicare este importantă 
pentru a evita comunicarea în 
moduri mai puțin eficiente și 
pentru a recunoaște acele stiluri la 
ceilalți pentru a le putea face față. 
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Bazele comunicării eficiente 

 

• Oamenii nu sunt dificili. Par 
dificili doar în măsura în care nu 
avem abilități de a face față cu 
ceea ce aceștia pun pe masă. 

• Lipsa noastră de cunoștințe face 
situația dificilă.   
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Comunicare eficientă 

 

Comunicăm pentru a… 
 

-Obține informații 

-Motiva 

-Lăuda 

-Obține feedback 

-Vinde 

-Saluta… 

 

 

ABILITATE – COMUNICARE 
Comunicare eficientă 

COMUNICARE 
EFICIENTĂ 

RELAȚIE 
PRODUCTIVĂ 
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Avantajele comunicării eficiente 

 

 
Comunicare 

eficientă 

Soluționare mai 
rapidă a 
problemelor O mai bună 

luare a deciziilor 

Productivitate 
sporită 

Flux de lucru 
stabil 

Relații de afaceri 
mai solide 

Materiale 
promoționale 
mai clare 

O imagine 
profesională mai 
bună 

Răspunsuri 
îmbunătățite din 
partea cititorului 

ABILITATE – COMUNICARE 
Comunicare eficientă 
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Barierele în calea comunicării eficiente  

 

 

ABILITATE – COMUNICARE 
Comunicare eficientă 

Limbă 

Barierele 
comunicării 
eficiente  

Zgomot 

Distracții 

Înjosiri 

Lipsa interesului 

Dizabilități Disconfort față 
de subiect 
 

Distanță 

Prea multe întrebări 

Alte persoane 

Timp 
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Etape ale planificării comunicării eficiente 

 

-A ști scopul mesajului: 

Scopul este motivul principal pentru a scrie sau a vorbi. Identificarea 
acestuia duce la determinarea conținutului mesajului. Fiecare mesaj 
trebuie să aibă un scop specific, de ex. solicitarea rambursării mărfurilor 
defecte, anunțarea vânzării de vămuire, activarea sumei inactive, 
efectuarea anchetei, căutarea unui loc de muncă etc. 
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-Vizualizarea cititorului: 

Este foarte important să adaptați mesajul opiniilor cititorului. Dar de multe ori 
scriitorul nu știe prea multe despre cititor. 
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-Alegerea ideilor: 

 

Pasul următor este alegerea ideilor. Ideile 
depind mesajul care trebuie comunicat.  
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De exemplu: o scrisoare de bun venit către un 
client ar trebui să cuprindă urmtoarele idei:  

 

 a. A întâmpina și mulțumi cititorului 
pentru că a deschis contul 

 

 b. Enunțarea serviciilor și facilităților 
oferite clienților obișnuiți 

 c. Specificarea programului de lucru 
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- Obținerea tuturor faptelor: 

   

Faptele și cifrele de specificat într-un mesaj sunt 
anumite nume, date, adresă, procente, extrase 
etc.  

Pentru anumite mesaje, toate faptele sunt în 
mintea celui care scrie, dar pentru alții e nevoie 
de o cercetare de bază, extinsă și/sau de cercetări 
ulterioare pentru a aduna datele necesare.  
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-Sublinirea și organizarea mesajului: 
   

Înainte de a scrie un mesaj, acesta ar 
trebui subliniat și organizat pe hârtie 
sau mental.   

 
Există patru planuri organizaționale 
diferite: solicitarea directă, veștile bune, 
veștile rele și solicitarea persuasivă.  
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- Revizuirea, editarea și corectarea: 

 

a. Ciorna trebuie citită paragraf cu paragraf,  

propoziție cu propoziție și cuvânt cu cuvânt pentru a verifica 
continuitatea ideilor și greșelile gramaticale, de punctuație și de 
ortografie. 
b. Înainte de a fi trimis, ar trebui citit de către o persoană responsabilă și 
de încredere, deoarece erorile, dacă nu sunt corectate, pot duce la 
pierderea bunei intenții, vânzărilor, veniturilor și chiar vieților. 
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c. O corectură atentă este esențială 
după ce mesajul revizuit și editat a fost 
tipărit. 
d. În timp ce revizuim și edităm 
mesajul, trebuie să ne asigurăm că 
mesajul respectă toate principiile unei 
bune comunicări. 
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-Principiile unei bune și eficiente comunicări: 

 

• Înțelegerea nevoii. Nu se poate transmite eficient un mesaj sau o 
informație dacă nu este clar definit(ă). 

• A învăța ascultarea. Uneori, când ne gândim la comunicare, este 
aproape instinctiv să ne concentrăm pe modul în care ne împărtășim 
gândurile cu ceilalți.  

• Gestionarea comunicării pasive.  

• A avea în vederea imaginea non-verbală.  

• A cunoaște audiența. 
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Scop - a determina consilierii în muncă să înțeleagă importanța unei bune 
comunicări și să studieze diferitele tipuri de stiluri de comunicare. 
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Obiective: 

1. A înțelege pe scurt bazele comunicării 

2. A explora diversele stiluri de comunicare 

3. A analiza top 10 aptitudini de comunicare 
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Bazele comunicării 

 

Comunicarea este pur și simplu un proces cu dublu sens de schimb de idei, 
informații sau mesaje verbale și non-verbale. 
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Stiluri de comunicare: 

 

-Pasiv 

 

-Agresiv 

 

-Asertiv 
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Comunicare pasivă 

 

• A permite ca propriile noastre drepturi să 
fie încălcate prin neexprimarea 
sentimentelor noastre. 

• Scopul de a fi un comunicator pasiv este de 
a evita conflictul indiferent de situație. 
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Comunicare pasivă (continuare) 

 

• Risc redus – foarte sigur. 

 

• Contact vizual redus, adesea se referă 
la opiniile celorlalți, de obicei un ton 
liniștit, poate exploda brusc după ce 
este pasiv prea mult timp. 
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Exemple de comunicare pasivă 
 

• “Nu știu.” 

• “Cum crezi tu.” 

• “Ai mai multă experiență decât mine. Tu  

decizi”.  

• “Merg pe decizia grupului.” 

• “Nu-mi pasă. Nu contează pentru mine.” 

• “Da, da, da, da,. . . NU!” 
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Comunicare agresivă 
 

• Protejarea propriilor drepturi pe cheltuiala drepturilor altora – fără 
excepție.  

• Socpul agresorului este să câștige cu orice preț; să aibă dreptate.   
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Comunicare agresivă (continuare) 
 

• Nu consideră acțiunile un risc, deoarece 
această persoană crede că se va descurca 
întotdeaun. Este riscant din punct de vedere 
al relațiilor. 

• Contactul cu ochii este furios și intimidant; 
multă energie; zgomotos și jignitor; nu ține 
cont niciodată de părerea celorlalți, sau cel 
puțin nu recunoaște; manipulativ și 
controlativ. Folosește adesea gesturi violente 
sau abuzuri verbale. 
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Exemple de comunicare agresivă 

 
• Nu știu de ce nu poți vedea că așa trebuie  

făcut.” 

• “Va fi cum zic eu sau deloc.” 

• “Ești pur și simplu prost să crezi că va funcționa.” 

• “ Cui îi pasă de ce simți tu. Vorbim despre a face lucrurile să meargă aici.” 
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Comunicare asertivă 

• Protejarea propriilor drepturi fără a încălca drepturile celorlalți.  

 

• Scopul persoanei asertive este de a comunica cu respect și de a se înțelege unii 
pe alții; de a găsi o soluție la problemă.  
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Comunicare asertivă (continuare) 

 

• Își asumă un risc față de ceilalți pe termen scurt, dar pe termen lung relațiile 
sunt mult mai puternice. 

• Menține contactul cu ochii; îi ascultă și validează pe ceilalți; încrezător și 
puternic, dar și flexibil; obiectiv și neemoțional; prezintă dorințe în mod clar și 
respectuos. 
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Exemple de comunicare asertivă 
 

• “Așadar, ce spui tu este. . . .” 

• “Văd că e important pt tine și e important 

și pentru mine. Poate putem discuta mai  

respectuos și soluționa problema.” 

• “Cred. . . Simt. . . Consider că. . . .” 

• “Aș aprecia dacă . . .” 

• Să înțeleg ce crezi despre... 
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Care stil este cel mai bun? 
 

• Toate stilurile au locul și utilizarea lor 
potrivită. 
 

• Comunicarea asertivă este cea mai 
sănătoasă.  
– Limitele tuturor părților sunt respectate 

– Mai ușor de rezolvat problema; 

– mai puține crize emoționale 

– Necesită abilități și o schimbare a filozofiei, precum și 
multă practică și muncă asiduă 

– Când ambele părți o fac, nimeni nu este rănit în niciun fel 
și toate părțile câștigă la un anumit nivel 
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Abilități de comunicare 

 

-Abilitatea de a comunica eficient cu superiorii, colegii și personalul este 
esențială, indiferent de industria în care vă desfășurați activitatea.  
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Abilități de comunicare (continuare) 

 

 

-Lucrătorii din era digitală trebuie să știe 
cum să transmită și să primească mesaje în 
persoană precum și prin telefon, email și 
rețelele de socializare.  
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Abilități de comunicare (continuare) 

 

-Abilitățile bune de comunicare vă vor ajuta să obțineți un loc de muncă, să fiți 
promovați și să aveți suces pe parcursul carierei dvs.  
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Top 10 Abilități de comunicare 

• Ascultare 

• Comunicare non-verbală 

• Claritate și concizie 

• Prietenie 

• Încredere 

• Empatie 

• Deschidere mentală 

• Respect 

• Feedback 

• Alegerea mediului potrivit 
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• Scop : 

Acest subiect îi ajută pe consilieri să îmbunătățească unele dintre cele mai 
importante abilități pentru a face față conflictelor care apar la locul de 
muncă și în viața de zi cu zi. 
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• Obiective: 

 

a) –a cunoaște principalele aptitudini de soluționare  

a conflictelor 

b) – a vă îmbunătăți munca prin aceste abilități 

c) – a transforma conflictul într-o oportunitate 
 

 

 

 

                                      Foto de Annie Spratt de pe Unsplash 
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• Cuprins: 

 
1) Definiția principalelor abilități pentru soluționarea conflictelor 

2) Beneficiile acestei abilități pentru consilierii de locuri de muncă 

3) Provocări (bariere de depășit pentru a dobândi aceste abilități) 

4)  Metode de creștere a acestor abilități pentru consilierii de locuri 

 de muncă 
                     

 

 

 

    Foto de Mat Reding de pe Unsplash 
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1)  Definiție și lista principalelor abilități de soluționare a conflictelor 

 
        Foto de Romain Vignes from Unsplash 

Rezolvarea conflictelor este ansamblul de  

tehnici și abilități puse în practică pentru a  

găsi cea mai bună soluție la o problemă. 

 

 

APTITUDINE – SOLUȚIONAREA CONFLICTELOR 
3 APTITUDINI PRINCIPALE PENTRU 

SOLUȚIONAREA CONFLICTELOR 

Co-finanțat de Programul 
Erasmus+ al Uniunii 
Europene 



Co-funded by the 
Erasmus+ Programme 
of the European Union

Principalele abilități de soluționare a conflictelor : 

 

-   A fi asertiv 

- A fi proactiv – respirați, aduceți-vă aminte,  

răspundeți 

- Fiți cu mintea deschisă  

(oameni diferiți, percepții diferite) 
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A fi asertiv 

Ce este asertivitatea? O aplicați regulat 

 în mediul de lucru? Și în viața dvs.?  

Asertivitatea este o abilitate socială  

care constă în gestionarea opiniilor și  

sentimentelor pentru a le exprima într-un 

 mod clar, dar respectând mereu ideile  

celorlalți.  
        

             Foto de Neil Thomas de pe Unsplash 
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       A fi asertiv 

 

A trăi în același mediu profesional nu este  

ușor, pentru că trebuie să ne înțelegem  

reciproc zilnic cu oameni diferiți, ale căror  

experiențe și perspective de viață sunt foarte  

diferite. O persoană comunică asertiv atunci  

când nu se teme să spună ce crede sau încearcă să-i influențeze pe ceilalți, dar 
el face acest lucru într-un mod care respectă limitele personale ale celorlalți. 
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       A fi asertiv 

 

Pentru a îmbunătăți asertivitatea trebuie să  

ne concentrăm mere asupra faptelor și nu  

asupra concluziilor pe care le tragem din  

situația respectivă. În plus, nu ar trebui să  

facem niciodată o judecată despre persoană ci  

despre caz sau despre faptele în cauză      
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  A fi proactiv – respirați, aduceți-vă aminte, răspundeți 

 

De cele mai multe ori tindem să confundăm  

proactivitatea cu anticiparea, ceea ce este  

total incorect. A fi proactiv înseamnă  

literalmente „a vă alege răspunsul",  

iar pentru a putea alege, trebuie parcurs  

procesul prin care urmează să îl explicăm iar  

acest lucru  necesită, evident, o muncă pentru  

a-l putea asimila ca abilitate. 
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 A fi proactiv – respirați, aduceți-vă aminte, răspundeți 

 

Respirați:   

Respirația este foarte importantă, pentru  

că “deblochează” o posibilă deturnare 

 emoțională, ceva care ni se întâmplă uneori 

să spunem sau să facem și să regretăm imediat, 

o reacție irațională care provoacă de obicei  

durere celorlalți. Deci dăm 

timpul creierului nostru să treacă la următorul pas - aduceți-vă aminte. 
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A fi proactiv – respirați, aduceți-vă aminte, răspundeți 

Aduceți-vă aminte: 

Da, nu uitați aceste trei lucruri în principiu:  

cine sunteți, ceea ce vreți să obțineți, ce  

anume doriți să obțineți și care sunt valorile  

dvs. Este esențial să știți care este adevăratul  

obiectiv al acțiunii dvs. și mai ales să știți pe ce  

valori vă bazați viața, pentru că acest pas vă  

permite să treceți la al treilea pas cu o mai multă maturitate emoțională. 
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      A fi proactiv – respirați, aduceți-vă aminte, răspundeți 

 

Răspundeți  

Răspunsul pe care îl veți da la stimulul recepționat.  

Răspunzând din identitatea, visele și valorile dvs. face  

din dvs. o ființă proactivă. A trece prin asta proces  

este esențial pentru a duce o viață sănătoasă  

emoțional și mai ales sa vă asuma responsabilitatea 

pentru acțiunile dvs.. 

 

 

APTITUDINE – SOLUȚIONAREA CONFLICTELOR 
3 APTITUDINI PRINCIPALE PENTRU 

SOLUȚIONAREA CONFLICTELOR 
F

o
to

 d
e A

rtem
 M

altsev d
e p

e
 U

n
sp

lash
 

Co-finanțat de 
Programul Erasmus+ al 
Uniunii Europene 



Co-funded by the 
Erasmus+ Programme 
of the European Union

 A fi proactiv – respirați, aduceți-vă aminte, răspundeți 

 

Luați trei decizii  astăzi care vă vor schimba, cu  

siguranță, viața: descoperiți cine sunteți, stabiliți 

Ce doriți și clarificați-vă valorile.   

Acesta este un proces pe care Diamond  

Building, partener al acestui proiect îl predă  

miilor de oameni de ani de zile. A fi liber  

Înseamnă  să trăiești conform acestui proces: respirați, aduceți-vă aminte, 
răspundeți 
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Fiți cu mintea deschisă  

(oameni diferiți, percepții diferite) 

 

A avea mintea deschisă înseamnă a fi deschis 

către opiniile și propunerile altora care diferă  

de ale noastre. A avea mintea deschisă ne  

oferă o lume nouă de posibilități, oportunități  

și schimbări și tocmai această abordarea ajută un  

consilier de carieră să exceleze în activitatea sa. 

APTITUDINE – SOLUȚIONAREA CONFLICTELOR 
3 APTITUDINI PRINCIPALE PENTRU 

SOLUȚIONAREA CONFLICTELOR 
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      Fiți cu mintea deschisă  

(oameni diferiți, percepții diferite) 

 

Pentru a oferi îndrumare și sprijin unei alte  

persoane trebuie să îi putem înțelege  

perspectiva lor cu argumentele pro și contra. Față de același stimul, doi 
oameni pot avea o percepție cu totul  

diferită nici mai bună, nici mai rea, pur și  

simplu diferită. 

APTITUDINE – SOLUȚIONAREA CONFLICTELOR 
3 APTITUDINI PRINCIPALE PENTRU 

SOLUȚIONAREA CONFLICTELOR 
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Fiți cu mintea deschisă  

(oameni diferiți, percepții diferite) 

 

Percepția este determinată de cultură, educație,  

credințe și experiențe anterioare. O minte deschisă  

ne ajută să demontăm unele credințe false care  

ne-au făcut să ajungem în punctul în care suntem și  

ne oferă posibilitatea de a trăi altfel experiențele  

pentru a ne atinge obiectivele. 

APTITUDINE – SOLUȚIONAREA CONFLICTELOR 
3 APTITUDINI PRINCIPALE PENTRU 

SOLUȚIONAREA CONFLICTELOR 
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2)   Beneficiile acestor abilități pentru consilierii de carieră 

 

Fără îndoială, învățarea sau îmbunătățirea 

acestor abilități ne face să ne simțim mai bine  

cu noi înșine, mai liberi și mai împliniți, atât în 

muncă cât și în plan personal. Beneficiile pot  

fi multiple printre care: 
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2) Beneficiile acestor abilități pentru consilierii de carieră 

 

 Reduc stresul la locul de muncă 

 Îmbunătățesc aptitudinile noastre sociale. 

 Controlul furiei. 

 Sporesc imaginea de sine și respectul de sine. 

 Câștigă respectul din partea colorlalți. 

 Îmbunătățesc aptitudinile de luare a  

deciziilor la locul de muncă. 

 O mai bună îndrumare pentru persoanele care ne solicită    
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 3) Provocări  (bariere de depășit pentru a dobândi această 
abilitate) 

 Prejudecată despre problema de rezolvat  

sau despre persoană 

Dificultatea de a clarifica adevărata  

problemă  

despre care se vorbește 

A nu separa oamenii de problemă.  

- persoana și conflictul de soluționat sunt două lucruri 

diferite 

APTITUDINE – SOLUȚIONAREA CONFLICTELOR 
3 APTITUDINI PRINCIPALE PENTRU SOLUȚIONAREA 

CONFLICTELOR 

Foto de Kristopher Roller de pe Unsplash 
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Nevoia de a soluționa probleme. – În loc 

de a înțelege că persoana caută o soluție 

la conflict, a pretinde că nu există nicio  

problemă.  

A nu își asuma responsabilitatea pentru 

obiectivele proprii 

A nu identifica problema corect 

 Refuzul de a se schimba 

 Lipsa formării constante  și a dezvoltării de noi abilități 

APTITUDINE – SOLUȚIONAREA CONFLICTELOR 
3 APTITUDINI PRINCIPALE PENTRU 

SOLUȚIONAREA CONFLICTELOR 
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 4) Metode de a crește această abilitate pentru consilierii de carieră 

 

Unele bariere pe care un consilier de carieră 

ar trebui să le depășească pentru a dobândi 

aceste abilități sunt:  

A înlocui gândurile negative. Este 

vorba despre a schimba modul în care vă 

interpretați emoțiile. 

 
 

 

APTITUDINE – SOLUȚIONAREA CONFLICTELOR 
3 APTITUDINI PRINCIPALE PENTRU 

SOLUȚIONAREA CONFLICTELOR 

Foto de Charlz Gutierrez de P de pe Unsplash 
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 4) Metode de a crește această abilitate pentru consilierii de carieră 

 

 Încercați să fiți clar, ceilalți nu sunt 

clarvăzători. Cel mai bine este să învățați 

să vă exprimați direct, cu respect și maniere. 

Nu este suficient să prezentați situația, este 

necesar, de asemenea, să specificați clar 

obiectivul. În caz contrar, interlocutorul dvs.  

ar putea lua o decizie care să vă îndepărteze de obiectivul dvs.  
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 4) Metode de a crește această abilitate pentru consilierii de carieră 

 

 

 Fapte, nu judecăți. Este vorba despre 

a discuta o situați sau un rezultat, nu  

despre a judeca persoana din fața dvs.  

 Explicați motivele. Atunci când  

spuneți ceva negativ cuiva, o bună  

opțiune, pe lângă explicarea pe scurt a  

motivului, dacă este posibil să propuneți o alternativă.  
 

APTITUDINE – SOLUȚIONAREA CONFLICTELOR 
3 APTITUDINI PRINCIPALE PENTRU 

SOLUȚIONAREA CONFLICTELOR 

Foto de Charlz Gutierrez de Piñeres from Unsplash 
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 4) Metode de a crește această abilitate pentru consilierii de carieră 

 

 

Antrenați-vă abilitățile. Există multe  

tehnici și activități care vă pot ajuta să 

dobândiți sau să vă îmbunătățiți abilități. 

Antrenamentul este cel mai bun mod de  

a realiza acest lucru.  

 

APTITUDINE – SOLUȚIONAREA CONFLICTELOR 
3 APTITUDINI PRINCIPALE PENTRU 

SOLUȚIONAREA CONFLICTELOR 

Foto de Charlz Gutierrez de Piñeres from Unsplash 
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• Scop : 

 

Acest subiect îl ajută pe consilierul în carieră să ajungă la fundalul problemei 
sau al conflictului pe care îl prezintă persoana pe care o asistă. 
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• Obiective: 

 

a) – conectarea cu persoana (șomeră) 

b) – înțelegerea emoțiilor sale 

c) – aflarea nevoilor sale 

 
 

 

 

 

                                      Foto de Annie Spratt de pe Unsplash 
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• Cuprins: 

 

1) Definirea abilității  

2) Beneficii (de ce este importantă această abilitate 

pentru consilierii în carieră) 

3)   Provocări  (bariere de depășit pentru a dobândi 

această abilitate) 

4) Metode de creștere a acestei abilități pentru consilierii în carieră 
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 1) Definiția abilității: 

 

Ascultarea este capacitatea de a recepționa și de 

a interpreta precis mesaje în cadrul procesului de 

comunicare.  Ascultarea este cheia comunicării  

eficiente. Fără capacitatea de a asculta 

eficient, mesajele sunt ușor de înțeles greșit. 
        Foto de Romain Vignes de pe Unsplash 
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 2) Beneficii (de ce este importantă această abilitate 

pentru consilierii în carieră) 

 

 

a) Câștigați încrederea și respectul oamenilor 

Căutarea unui loc de muncă este stresantă și fiecare persoană 

tratează acest lucru într-un mod unic. Oamenii apreciază 

foarte mult consilieri care îi susțin și îi 

înțeleg în acest proces 

 

ABILITATE – Soluționarea conflictelor 
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b) A înțelege problemele și a formula soluții mai bune 

 

 

Când participați activ și ascultați  

preocupările șomerilor, puteți înțelege  

mai bine problema și formula cel mai bune 

și precise soluții. 
        

             Foto de Neil Thomas din Unsplash 
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De aceea ascultarea activă vă poate ajuta 

să lucrați eficient. În acest caz, ascultare  

activă poate fi folosită prin luarea de notițe 

activă și constructivă. 
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c) Ascultarea vă poate ajuta să soluționați 

 conflictul. 

 

Chiar dacă nu sunteți întotdeauna de acord cu 

opiniile altora, este important să fiți deschis către 

experiențele și perspectivele lor și cea mai bună 

o modalitate de a o demonstra este prin ascultare  

activă. 
                       Foto de Mimi Thian din Unsplash 
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        Foto de Isaiah Rustad din Unsplash 

Conflictul poate face ca oamenii să fie  

defensivi, dar dacă o persoană simte că  

preocupările sale sunt auzite și luate în  

serios, șansele de a obtine o rezoluție sunt 

 mari. De asemenea, îi poate încuraja pe  

ceilalți să vorbească cu regularitate și  

deschis despre conflicte, ducând la o relație  

transparentă. 
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 3) Provocări  (bariere de depășit pentru a dobândi 

această abilitate) 

 

A încerca să faceți mai multe lucruri simultan, 

aceasta include televizorul sau radio-ul pornit 

în timp ce încercați să ascultați pe cineva care  

vorbește; 

A fi la telefon cu o persoană și a vorbi cu o alta  

din aceeași cameră și de asemenea a fi distras de un zgomot  

dominant din mediul imediat.  
Foto de Amir Shamsipur de la Unsplash 
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 Considerați persoana atractivă / neatractivă 

și acordați mai multă atenție modului în care vă simțiți  

în legătură cu aceasta și aspectul lor fizic decât la ceea  

Ce spune. Poate că pur și simplu nu vă place persoana 

respectivă -puteți să vă certați mental cu persoana  

respectivă și să criticați repede, fie verbal, fie în capul  

dvs. 
 

                Foto de Oliver Ragfelt din Unsplash 
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Aveți prejudecăți sau sunteți influențați de rasă, gen, vârstă, religie, 
accent și/sau experiențele anterioare.  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

    Foto de Luis Quintero din Unsplash 
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 Faceți judecăți, gândindu-vă, de exemplu, că o persoană nu este foarte 
inteligentă sau este sub-calificată, deci nu are rost să ascultați ce are de 
spus 

 

 

 
    Foto de Bill Oxford din Unsplash 
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A avea o minte închisă - cu toții avem 

idealuri și valori pe care le credem corecte  

și poate fi dificil să ascultăm părerile altora  

care contrazic propriile noastre păreri. 
       Foto de Noah Buscher din Unsplash 
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Cheia pentru o ascultare eficientă și 

abilitățile interpersonale mai generale  

Este capacitatea de a avea o minte cu  

adevărat deschisă - pentru a înțelege  

de ce alții gândesc despre lucruri diferit 

de tine și pentru a folosi aceste  

informații pentru a înțelege mai bine  

vorbitorul. 
                Foto de Kal Visuals din Unsplash 
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 4) Metode de a crește această abilitate pentru consilierii de carieră 

  

 

• Distracții 

Cele patru tipuri principale de distracții sunt: 

fizice, mentale, auditive și vizuale.  

 

Iată cum se poate evita această barieră comună: 
       Foto de Charlz Gutierrez de Piñeres din Unsplash 
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 Stați cu fața la persoana care vorbește. 

 Păstrați contactul vizual în timp ce persoana vorbește. 

Asigurați-vă că sunteți confortabil. 

Opriți-vă telefonul. 

 
         Foto de Charles din Unsplash 
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•  Neînțelegerea 

 

Incapacitatea de a auzi corect este una  

dintre numeroasele motive de a înțelege  

greșit ceea ce un vorbitor încearcă să  

exprime. Puteți crede că este nepoliticos  

să solicitați vorbitorului să-și clarifice  

cuvintele sau intențiile, dar nu este deloc cazul. Majoritatea oamenilor va 
aprecia faptul că faceți un efort focusat de a înțelege cu adevărat ce încearcă 
să spună. 
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•  A întrerupe 

 

Ascultați fără să întrerupeți în timp ce  

cealaltă persoană vorbește. Dacă încercați  

să clarificați ceva, folosiți limbajul  

corespunzător al corpului cum ar fi să  

ridicați mâna sau să solicitați politicos  

mai multe detalii (cum ar fi „Îmi pare rău să te întrerup ... ”).  

 

 

                Foto de Sebastian Herrmann din Unsplash 
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• Falsa atenție 

 

Persoana care mimează atenția 

“aude” dar nu “ascultă”.  

 
 

 

 

 

 

       Foto de Nalau Nobel din Unsplash 

ABILITATE – Soluționarea conflictelor 
A ÎNVĂȚA CUM SĂ ASCULȚI 

Co-finanțat de Programul 
Erasmus+ al Uniunii 
Europene 



Co-funded by the 
Erasmus+ Programme 
of the European Union

Încercați aceste trucuri: 

 Faceți-vă un obicei să ascultați cu atenție. Este indicat să presupuneți că 
cealaltă persoană știe ceva ce poate dvs. nu știți. 

 Evitați să vă gândiți cum să răspundeți când cealaltă persoană vorbește. 

Acest obicei poate fi depășit luând notițe în timp ce cealaltă persoană 
vorbește. 

 
 

 

 

            Foto de Charles din Unsplash 
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APTITUDINEA – Luarea 
deciziilor 
Înțelegerea procesului de luare a deciziilor și de 
luare a unor decizii eficiente 
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1. Scop  

Creșterea gradului de conștientizare a 
rolului emoțiilor în procesul de luare a 
deciziilor pentru îmbunătățirea 
autogestionării și conștientizării de 
sine a consilierilor în carieră. 
 
 

APTITUDINE – LUAREA DECIZIILOR 
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2. Obiective 
 

 

 
 

• A descoperi diferitele stiluri de luare a 
deciziilor 

• A înțelege beneficiile și provocările 
îmbunătățirii abilităților de luare a deciziilor 
 

• Îmbunătățirea autogestionării prin sfaturi și 
practici de gândire critică  

 

 
 
 
 

APTITUDINE – LUAREA DECIZIILOR 
 

Sursa imaginii:@javier-allegue-barros 
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APTITUDINE – LUAREA DECIZIILOR 
 

 
Luăm mii de decizii zilnic. 

Acestea includ alegeri de moment și decizii contemplative 
deliberative, cum ar fi ce carieră să urmăm, dacă să ne 

mutăm sau dacă să avem copii. Ne confruntăm cu diverse 
provocări pe măsură ce luăm decizii ca persoane 

individual și în cadrul grupurilor. 
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3. Definiții 

APTITUDINE – LUAREA DECIZIILOR 
 

Abilitățile de luare a deciziilor sunt 
considerate „procesul de a face alegeri”. 
Potrivit Dicționarului Oxford Advanced 
Learner’s, termenul de luare a deciziilor 
este „procesul de a decide despre ceva 
important, mai ales într-un grup de oameni 
sau într-o organizație”.  
 

Sursa imaginii: @lenliejens 
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Luarea deciziilor este o abilitate euristică care implică numeroase competențe 
și permite conștientizarea de sine. 
 

APTITUDINE – LUAREA DECIZIILOR 
 

“Strategiile de soluționare a problemelor includ, dar nu se 
limitează la brain storming, analiza costuri-beneficii, 
planuri de remediere scrisă și o examinare a opțiunilor 

posibile. Procesul decizional poate fi complicat și 
copleșitor. Drept urmare, este util ca oamenii să învețe un 
model de urmat, care poate fi aplicat deciziilor de zi cu zi, 

precum și alegerilor care le schimbă viața“ 
Sursa:: free-management-ebook.com 

Sursa: Wester, Christianson, Fouad, & Santiago-Rivera, 2008 
Citat din Dietrich, C. (2010). „Decision making: Factors that Influence Decision making, Heuristics Used, and Decision Outcomes."  

 

Competențe 
personale 

Conștientiza
re de sine 

Auto-
gestionare 
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APTITUDINE – LUAREA DECIZIILOR 
 

 
Abilitatea de a lua deciziile în mod intuitiv  
este cunoscută a ”al șaselea simț” și implică abilitatea 
de a aduna informații pe care alte persoane s-ar putea 
să le rateze.  
Este opusul luării deciziilor în mod analitic, care 
presupune utilizarea unei analize, a faptelor și a unui 
proces pas cu pas pentru a ajunge la o decizie.  

  

4. Abordare analitică vs abordare intuitivă  
  
 

Sursa: Journal of Organizational Behavior and Human Decision Processes by researchers 
from Boston College, George Mason University and Rice University 
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APTITUDINE – LUAREA DECIZIILOR 
 

 
Luarea deciziilor în mod intuitiv poate fi descrisă  
ca o decizie a cărei proces nu este direct legat de 
gândirea logică și conștientă.  
 
Decizia este dată de un răspuns emoțional sau poate  
fi ghidată de experiență.  
 

  

4. Abordarea intuitivă 

Sursa: https://www.decision-making-solutions.com/intuitive_decision_making.html Co-finanțat de Programul 
Erasmus+ al Uniunii 
Europene 
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4. Abordarea analitică 

Luarea deciziilor în mod analitic poate fi văzută  
ca ”procesul de a face alegeri identificând o  
decizie, colectând informații și evaluând rezoluții  
alternative”. 
 
(Sursa: Decision making process, Umass Dartmouth, 2019) 

APTITUDINE – LUAREA 
DECIZIILOR 
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APTITUDINE – LUAREA DECIZIILOR 
 

Abordare intuitivă vs abordare analitică 

Sursa:  https://medium.com/knox-med/thoughts-on-analytical-vs-intuitive-problem-solving-55a0fed4fe5e 

Nu există un câștigător clar între cei doi. 
Fiecare are contexte și situații pentru care 
este deosebit de potrivită. De asemenea, 
este important să rețineți că oamenii au 
personalități diferite, iar unii oameni sunt 
în mod natural analitici, în timp ce alții 
sunt intuitivi. 
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APTITUDINE – LUAREA DECIZIILOR 
 

Abordare intuitivă vs abordare analitică 

Sursa: https://www.rndtoday.co.uk/theme-editor-blog/analytical-or-intuitive/ 

Avantaje  Dezavantaje  

Stiluri analitice 

Structurat și pe pași  
 
Obiectiv 
 
Permite participarea echipei la nivel 
de joc 

Poate ceda în fața unei chestiuni complexe și cu mai 
multe fațete 
 
Ar putea impune sfatul unor specialiști 
 
Consumator de timp 

Stil intuitiv  

Eficient în ceea ce privește timpul și 
resursele  
 
Poate aborda chestiuni complexe  
 
 

Subiectiv și deschis la a fi părtinitor 
 
În mod normal impune o experiență vastă pentru 
rezultate fiabile 
 
Ar putea necesita convingerea persoanelor 
interesate 
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 1970’s, Victor Vroom și Philip Yetton de la Universitata Yale 

APTITUDINE – LUAREA DECIZIILOR 
 

Stiluri de luare a deciziilor în funcție de gradul de participare 
 
În anii 1970, Victor Vroom și Philip Yetton de la Universitatea Yale au sugerat 
un model care sumarizează trei stiluri de bază de la o abordare directivă 
sau autocratică la informare și implicare prin consultare sau în al treilea 
rând o accentuare pe participare și angajament. 
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6- Provocări: factori generale cu impact asupra luării deciziilor  

APTITUDINE – LUAREA DECIZIILOR 
 

Factori de 
luare a 

deciziilor 

Socio-economici Psihologic 

Cultura 
A crede în relevanța 

personală 

Distorsiuni 
cognitive 

Experiența 
anterioară 

Diferențe personale și 
de vârstă 

Neurobiologici 

Sursa : Dietrich, C. (2010). „Decision making: Factors that Influence Decision making, Heuristics Used, and Decision Outcomes." 
Student Pulse, 2(02). Retrieved from http://www.studentpulse.com/a?id=180 

Factori generali cu impact asupra Luării deciziilor, care trebuie cunoscuți pentru a ne 
spori propria obiectivitate și a obține auto-conștientizarea.  
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6. Provocări și bariere care impactează luarea deciziilor la locul de muncă al 
consilierilor în carieră 

APTITUDINE – LUAREA DECIZIILOR 
 

Conflict cu clienții 

Lipsa timpului, 
întâlniri scurte 

Gestionarea 
volumului de lucru 

Lipsa experienței și 
cunoștințelor în domenii 

de lucru specifice 

Lipsa motivației și 
angajamentului 

clienților  

Sursa: Becci Hubbard, Phil Williams, An overview of the benefits and challenges of working as a career consultant, Presentation, 
Nottingham Trent University and University of Leicester 

UNEFFEC
TIVE 
LUAREA 
DECIZIIL
OR 
 

LUAREA 
INEFICIENTĂ 
A DECIZIILOR 
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5. Beneficiile îmbunătățirii aptitudinilor de luare a deciziilor 

“Înțelegerea factorilor care 
influențează procesul de luare a 

deciziilor este importantă pentru a 
înțelege ce decizii se iau. Adică, 

factorii care influențează procesul 
pot avea impact asupra 

rezultatelor” 

APTITUDINE – LUAREA 
DECIZIILOR 

Este important să știm cum luăm 
decizii 

Sursa: Dietrich, C. (2010). "Decision making: Factors that Influence Decision making, Heuristics Used, and Decision Outcomes." 
Student Pulse, 2(02). Retrieved from http://www.studentpulse.com/a?id=180 
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APTITUDINE – LUAREA DECIZIILOR 
 

5. Beneficiile îmbunătățirii aptitudinilor de luare a deciziilor 

ÎNȚELEGEREA DISTORSIUNILOR PERSONALE 
ȘI A LIMITELOR EMOȚIONALE 

CREȘTEREA AUTO-GESTIONĂRII 

ÎMBUNĂTĂȚIREA AUTO-CONȘTIENTIZĂRII 

LUAREA DE DECIZII EFICIENTE 

CREȘTEREA APTITUDINILOR DE 
SOLUȚIONARE A PROBLEMELOR 

DEZVOLTAREA STRATEGIILOR DE LUARE A 
DECIZIILOR 

PERFECȚIONAREA APTITUDINILOR 
PROFESIONALE  ȘI FURNIZAREA DE 
CONSILIERE EFICIENTĂ CLIENȚILOR 
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APTITUDINE – LUAREA DECIZIILOR 
 

Colectarea informațiilor și gândirea critică despre respectivele informații 
reprezintă o parte esențială a luării unor decizii mai bune. Următoarele 
practici de gândire critică sprijină luarea unor decizii mai bune: 
 
• Căutarea de dovezi care să vă confirme și să vă infirme convingerile 
• Actualizarea convingerilor pe măsură ce învățați mai multe lucruri 
• A judeca dacă informațiile sunt relevante, fiabile și semnificative 
• A avea în vedere Standardele intelectuale universale pentru gândirea 

critică 
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7. Standardele Intelectuale Universale 
 

Standardele intelectuale universale sunt întrebări de adresat ori de câte 
ori este important să evaluăm informații și opinii. Acestea sunt valabile 
indiferent dacă luați decizii, rezolvați probleme sau faceți cercetare pe 
un subiect pentru cunoștințe personale sau pentru o lucrare. 

 
Toate faptele, probele, opiniile și raționamentele ar trebui să treacă 
prin următoarele întrebări: 
 

APTITUDINE – LUAREA DECIZIILOR 
 

Sursa: David Hawkins, Linda Elder “Guide to Critical Thinking Concepts & Tools” (Thinker's Guide Library). 
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8. Standardele Intelectuale Universale 
 

1. Claritate:  Despre ce vorbim exact? Există un exemplu? 
 
2. Acuratețe:  Chiar este adevărat? Poate fi verificat prin alte surse? 
 
3. Precizie:  Care sunt detaliile? Fiți specifici.  
 
4. Relevanță:  Cum se leagă cu chestiunea în cauză? 
 
 

APTITUDINE – LUAREA DECIZIILOR 
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8. Standardele Intelectuale Unive 
5. Profunzime:  Au fost luate în considerare toate aspectele?  
 
6.  Amploare:  Ar mai fi un al mod de a aborda această chestiune? 
 
7. Logică:  Are sens? Se adaugă? Există contradicții?   
 
Identificarea alternativelor  
Enumerați toate alternativele posibile și dezirabile, identificați căile 
posibile.  
 
  

APTITUDINE – LUAREA DECIZIILOR 
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1. Obiective de învățare 
 

 

 
 

• A înțelege ce înseamnă rezolvarea problemelor și importanța 
acesteia 

• A învăța un model de rezolvare a problemelor în șase pași pentru o 
utilizare potențială 

• A identifica barierele în carea rezolvării problemelor 

• A crește cunoștințele despre diverse metode de rezolvare a 
problemelor  
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2. Scop  

A le permite Consilierilor în carieră să se confrunte cu probleme și a asigura 
o posibilitate mai mare de eficiență în munca lor 
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Soluționarea problemelor  
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APTITUDINE – LUAREA DECIZIILOR 
Soluționarea problemelor  

Din Greek problēma, din proballein ‘put forth’, din 
pro ‘before’ + ballein ‘to throw’ 

3. Definiții 

Ce este o problemă? 

Dubiu Nesiguranță Situație 
nedorită 

Provocări Oportunități 
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 Ce înseamnă soluționarea unei probleme? 
 

“Soluționarea problemelor a fost definită ca un process cognitiv de ordine 

sporită și o  funcție intelectuală care presupune modularea și controlul unei 

rutini sau aptitudini fundamentale.” 
 

APTITUDINE – LUAREA DECIZIILOR 
Soluționarea problemelor  

Sursa: Goldstein F. C., & Levin H. S. (1987).  
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Soluționarea problemelor  

Soluționarea eficientă a unei probleme este 
esențială nu numai pentru supraviețuirea unei 

societăți, ci și la fel de importantă pentru 
prosperitatea ulterioară a societății.  

Sursa: Khalick & Lederman, 2000 
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 4. Cum să abordăm o problemă 
 
. 

  

Modelele de soluționare a problemelor  se aplică pentru a gestiona 
numeroasele provocări care apar la locul de muncă, fiecare individ 
încearcă să rezolve probleme în mod regulat, există o serie de abordări 
diferite la care să ne gândim.  

Roger Kaufman sugerează o abordare sistematică a unui proces în șase 
pași pentru identificare și soluționarea unei probleme  

Sursa: Roger Kaufman, Strategic Management and Planning: An  Organization 
guide  

APTITUDINE – LUAREA DECIZIILOR 
Soluționarea problemelor  
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 5. Modelul în șase pași 
de soluționare a 

problemelor 
 
. Evaluarea 

rezultatului 

Identificarea 
problemei 

Identificarea 
cauzelor 

Dezvoltarea 
soluțiilor alternative 

Alegerea 
soluției 

Implementarea  
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 6. Beneficiile modelului de soluționare a problemelor 
 

 
A asigura acuratețea. Este important ca toată lumea să conștientizeze ce metodă 
aplică toată lumea pentru a păstra metoda mai științifică. 

A dezvolta soluții alternative. Examinează toate soluțiile și ideile posibile, ducând, 
astfel la o soluție rezonabilă 

A atinge rezultatul dorit. Pașii de mai sus sunt urmați în trecut ceea ce înseamnă că 
cineva i-a testat, astfel încât procesul de soluționare a problemelor devine mai ușor  

A sprijini gestionarea procedurilor de grup Metoda în șase pași ajută oamenii să 
urmeze o linie comună și să ajungă la consens 

Sursa: Roger Kaufman, Strategic Management and Planning: An  Organization guide  
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7. Bariere în calea soluționării problemelor 
 

O barieră în calea soluționării problemelor este ceva care 

împiedică oamenii să găsească o soluție de succes la o problemă. 

 

 

 

Sursa : “Problem Solving for Managers” Paul Newton & Helen Bristol 
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Cauzele barierelor în calea soluționării problemelor 

Aceste bariere sunt adesea generate de blocaje cognitive – modul în care 

gândim și simțim – precum și blocaje practice sociale și fizice. 

 

 

 

 

 

 

 

 Sursa : “Problem Solving for Managers” Paul Newton & Helen Bristol  
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Blocaje 
practice sociale 

Blocaje 
cognitive 

Blocaje fizice 
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Bariere în calea soluționării problemelor  

Sursa : “Problem Solving for Managers” Paul Newton & Helen Bristol 
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Cauzele 
barierelor în 

calea 
soluționării 

problemelor 

Perspectivă 

Emoție 

Cultural 

Intelectual 

Expresie 

Mediu 
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What causes these barriers? 

 Perspectiva blochează modul în care am învățat să recunoaștem informațiile din lume 

 Blocaje emoționale apar atunci când nevoile noastre emoționale intră în conflict cu 
situația 

 Blocaje intelectuale – a nu putea asimila informațiile într-un mod eficient 

 Blocaje expresive – incapacitatea de a comunica 

 Blocaje de mediu - obstacolele externe din mediul social sau fizic 

 Blocaje culturale - condiționarea noastră pentru a accepta ceea ce este de așteptat într-
o situație dată 

 

Sursa : “Problem Solving for Managers” Paul Newton & Helen Bristol  
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CONSILIERUL EMPATIC 

Co-finanțat de Programul 
Erasmus+ al Uniunii 
Europene 



Co-funded by the 
Erasmus+ Programme 
of the European Union

• Scop  

 

Scopul acestui subiect este să înțelegem cum  

empatia ar putea ajuta consilierii de carieră în  

activitatea lor de zi cu zi. Empatia este baza  

tuturor competențelor sociale care sunt  

importante în mediul de lucru. Daca nu o ai,  

nu este posibil să îi influențezi pe alții, sau să îi  

poți ajuta în dezvoltarea lor. 
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O cerință pentru a fi un consilier eficient este  

a fi capabil să exersezi și să distribui abilitatea de 

 a fi empatic în client-consilier. A fi empatic asigură 

 că asculti și abordezi preocupările clienților pe  

măsură ce aceștia le prezintă.  
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• Obiective  

 

A înțelege situația reală a șomerului 

A oferi consiliere personalizată 

A oferi sprijin moral șomerului 

ABILITATE – Empatie 
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• Cuprins: 

 

1) Definiția abilității.  

2) Beneficii (de ce este importantă această abilitate 

pentru consilierii în carieră) 

3) Provocări  (bariere de depășit pentru a dobândi 

această abilitate) 

4) Metode de creștere a acestei abilități pentru consilierii 

 în carieră 

 

                           Foto de Mat Reding din Unsplash 
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1) Definiția abilității.  

 

Empatia se referă la abilitatea de a vedea 

lucrurile prin ochii altcuiva. O persoană empatică 

poate ieși temporar din propria perspectivă, și  

adopta perspectiva unei alte persoane.  
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2). Beneficii (de ce este importantă empatia pentru consilierii în carieră) 

 Utilizând empatia în interacțiunile noastre cu clienții: 

• Construiți relația 

• Stimulați auto-explorarea 

• Verificați înțelegerea 

• Asigurați sprijinul 

• Asistați comunicarea  

• Concentrați atenția asupra clientului 
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Mai multe beneficii ale faptului de a fi empatic: 

• O mai bună înțelegere a nevoilor clientului dvs. 

• Veți înțelege mai bine ceea ce nu se spune și veți vedea mai clar percepția 
pe care o creați altora alții cu ajutorul cuvintelor și acțiunilor voastre. 

• Înțelegând mai bine motivațiile și temerile celorlalți, va fi mai ușor să 
faceți față oricărei negativități cu care vă confruntați. 

• Veți putea prezice mai bine acțiunile și reacțiile celorlalți, ceea ce va ajuta 
la motivarea oamenilor cu care lucrați. 

• Va deveni mai ușor să îi convingi pe ceilalți de punctul dvs. de vedere 
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Vom oferi câteva sfaturi despre ce trebuie să facă și să nu facă un consilier  
atunci când folosește empatia cu clienții dificili: 
Un consilier ar trebui: 

• Să-și acorde timp să gândească, să asculte  

și să înțeleagă  
perspectiva clientului 

• Să dea răspunsuri scurte 

• Dați răspunsul către client - dar fiți dvs. înșivă. 

• Să răspundă întotdeauna 
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Consilierul ar trebui să nu: 

• Pună întrebări necorespunzătoare 

• Folosească clișee 

• Facă interpretări sau judecăți 

• Dea sfaturi 

• Imite sau să folosească exact cuvintele clientului 

• Folosească simpatia și acordul 
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3) Provocări  (bariere de depășit pentru a dobândi această abilitate) 

Probleme care trebuie luate în considerare: 
 

• Intensitate - răspuns la sentimentele 

exprimate la nivelul corespunzător de 
intensitate atunci când lucrați cu un 

 client. 
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• Context — țineți cont de toate aspectele, 
nu doar cuvintele și comportamentul  

nonverbal. Mulți oameni cu care intrăm în  

Contact au multiple probleme în viețile lor.  

S-ar putea comporta în moduri pe care noi  

 le considerăm inadecvate dar puse în  

  contextul experienței lor sunt de înțeles. 
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• Răspuns selectiv – uneori poate fi  

adecvat a răspunde numai la sentimente  

sau comportament. Unii clienți nu  

răspund bine la discutarea sentimentelor  

lor, iar în aceste cazuri este util 
să se concentreze pe elemente mai  

concrete, cum ar fi experiența și comportamentul. 
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4) Metode de creștere a acestei abilități pentru consilierii în carieră 

Cu toții avem capacitate de empatie. 
Cu toate acestea, este o abilitate care  

presupune practică pentru cei mai mulți  

oameni. După cum spune dr.  

Mohammadreza Hojat afirmă: „Empatia  

este un atribut cognitiv, nu o trăsătură de  

personalitate. ”Din fericire pentru noi,  

atributele cognitive pot fi exersate.” 

 

 

ABILITATE – Empatie 
CONSILIERUL EMPATIC 

Foto de Dominik Wycislo din Unsplash 

Co-finanțat de Programul 
Erasmus+ al Uniunii 
Europene 



Co-funded by the 
Erasmus+ Programme 
of the European Union

Deci cum ne exersăm și ne întărim mușchiul Empatie? Iată șapte sfaturi 
practice pentru creșterea empatiei. 

 

  Ascultă și nu întrerupe. 

 

 
Ascultarea cu adevărat poate fi o provocare.  

Uneori abia așteptăm să ne spunem propria  

opinie. (vezi mai multe despre îmbunătățirea  

abilității ascultării în pastila „Învață cum să asculți”) 
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 Fiți pe deplin prezenți atunci când sunteți alături de oameni și 
adaptați-vă comunicării non-verbale. 

 
 
Puteți începe să fiți pe deplin prezenți,  

punând telefonul de-o parte, fără a vă  

verifica e-mailul și nepreluând apeluri în  

timp ce interacționând cu cineva. 
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  Zâmbiți oamenilor. 

Zâmbetele sunt literalmente  

contagioase. Partea creierului dvs.  

responsabilă de această expresie facială 
este cortexul cingular, care este o zonă  

de răspuns automat, inconștient.  

Zâmbetul declanșează agenți chimici  

buni în creier, activează centrele de recompensă 

 și menține sănătatea. 
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 Folosiți numele persoanelor și încurajați-i. 

 
Încurajarea oamenilor poate fi la fel de simplă 
dând din cap în timp ce vorbesc într-o întâlnire. 
Acest gest simplu, împreună cu utilizarea numelor 
lor, poate avea un impact mare asupra construirii  

relației. 
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 Încercați să empatizați cu oamenii ale căror convingeri nu le 
împărtășiți. 
 

Acest sfat poate fi deosebit de util 
în an electoral! Un mod bun de a aborda  

credințe diferite într-o conversație 
este, de a spune „Este interesant, cum ai 
dezvoltat această idee? ”sau„ Spune-mi  

mai multe ” 
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 Recunoaștere autentică. 

 
Mergeți mai dincolo de „ai făcut o trebă  

bună” și faceți complimente specifice,  

cum ar fi „Cercetarea ta pe acest subiect  

dificil este detaliată ”sau "Mulțumesc.  

Mi-ar fi lipsit astă informație dacă nu ai  

fi punctat-o.” 
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  Încercați să aveți o conversație mai profundă cu un coleg. 
 

Înțelegerea punctului de vedere al unei  

persoane sau provocările personale necesită o  

conversație mai profundă.  

Aceasta nu înseamnă că ar trebui să vă  

Întrebați colegul despre aspecte extrem de  

personale. Începeți prin a împărtăși puțin mai  

mult din propriile dvs. experiențe și  

perspective și vedeți dacă și colegul vă urmează exemplul. 
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  Folosiți „Mesaje de tipul EU” în loc de „Mesaje de tipul TU” 
 

Vă va ajuta astfel încât cealaltă persoană 
să nu se simtă atacată dacă vorbiți despre 
nevoile sau sentimentele dvs. Nimeni nu  

va putea discuta despre o emoție, așadar  

mesajele urmate de un sentiment sau de o 
emoție nu va duce la discuții, ci la a lucra  

pe empatia celuilalt. 
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Scop - a determina consilierii în muncă și toată lumea să înțeleagă 
importanța empatiei și să-și dezvolte capacitatea de a empatiza cu 
ceilalți. 
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Ce este empatia? 
 
Empatia este abilitatea de a identifica și înțelege asituația, sentimentele și 
motivele celuilalt.  
 

Este capacitatea noastră de a recunoaște preocupările pe care le au alți 
oameni. Empatia înseamnă: „a te pune în pantofii celuilalt” sau „a vedea 
lucrurile prin ochii altcuiva”. 
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• Empatia este tot mai importantă în mediul de 

afaceri.  
 

• De asemenea, este deosebit de esențial pentru  

dezvoltarea leadershipului în această epocă a  

lucrătorilor tineri, independenți, puternic competitivi 

și mobili. 
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Obiective 

 

• Lasați deoparte punctul dvs. de vedere și încearcați să vedeți lucrurile 
din punctul de vedere al celuilalt. 

• Examinați-vă atitudinea. 

• Ascultați. 
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Obiectivul 1 – Lasați deoparte punctul dvs. de vedere și încearcați să vedeți 
lucrurile din punctul de vedere al celuilalt. 

 
 

Când veți face acest lucru, vă veți da  

seama că cel mai probabil ceilalți oameni  

nu sunt răi, neprietenoși, încăpățânați  

sau iraționali - probabil că doar reacționează  

la situație cu cunoștințele pe care le au. 
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• Trebuie să ne folosim capacitatea de a raționa pentru a înțelege gândurile, 
sentimentele, reacțiile, preocupările, motivele altei persoane. Aceasta înseamnă 
a depune cu adevărat un efort de a te opri și a te gândi o clipă la perspectiva 
celeilalte persoane pentru a începe să înțeleagi de unde provin acestea. 
 

• Avem nevoie de capacitatea emoțională de a ne păsa de îngrijorarea persoanei 
respective. A nu păsa nu înseamnă că vom fi întotdeauna de acord cu persoana 
respectivă, că ne-am schimba poziția, ci că am fi în rezonanță cu ceea ce se 
întâmplă cu acea persoană, astfel încât să putem răspunde într-un mod prin care 
să îi recunoaștem gândurile , sentimente sau preocupările. 
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• Interesați-vă personal de oameni. Arătați oamenilor că vă pasă și că 
sunteați cu adevărat curioși de viața lor. Puneți-le întrebări despre 
hobby-urile lor, provocările lor, familiile lor, aspirațiile lor. 
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Obiectivul 2 – Analizați-vă atitudinea 

Sunteți mai preocupat să vă iasă lucrurile așa cum vreți, să câștigați sau să 
aveți dreptate? Sau, prioritatea dvs. este să găsiți o soluție, să construiți 
relații și să-i acceptați pe ceilalți? 
Fără o minte și o atitudine deschisă, probabil că nu veți avea suficient 
spațiu pentru empatie. 
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Sfaturi practice pe care le-ați puteți lua în considerare pentru a vă ajuta să 
vă examinați atitudinea 

• Nu întrerupeți oamenii. Nu le respingeți preocupările  

cu nonșalanță. Nu vă grăbiți să dați sfaturi. Nu schimbați  

subiectul. Acordați-le oamenilor momentul lor. 
 

• Acordați atenție comunicării non-verbale. Prin acest mod, oamenii 
comunică adesea ceea ce gândesc sau simt, chiar și atunci când comunicarea 
lor verbală spune ceva cu totul diferit. 
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Sfaturi practice pe care le-ați puteți lua în considerare pentru a vă ajuta să 
vă examinați atitudinea 

• Când comunicăm despre sentimente și atitudini,  

cuvintele - lucrurile pe care le spunem - reprezintă  

doar 7 la sută din totalul mesajului pe care îl  

recepționează oamenii. Celelalte  93 de procente  

din mesajul pe care îl comunicăm atunci când  

vorbim este conținut în tonul vocii și  în limbajul  

corpului. 
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Sfaturi practice pe care le-ați puteți lua în considerare pentru a vă ajuta să 
vă examinați atitudinea 

• Este important, ulterior, să ne luăm ceva timp pentru a înțelege cum ne 
manifestăm când comunicăm cu ceilalți despre sentimentele și atitudinile 
noastre 
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Obiectivul 3 – Ascultați 

 
Ascultați oamenii cu adevărat. Ascultați  

cu urechile, ochii și inima. 
 
Fiți atenți la limbajul corporal al celorlalți,  

la tonul vocii lor, la emoțiile ascunse în  

spatele a ceea ce vă spun și la context. 
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Ascultare 
 

• Fiți total prezenți atunci când sunteți alături de oameni. Nu vă verificați 
adresa de e-mail, nu vă uitați la ceas și nu preluați apeluri telefonice atunci 
când un subordonat direct intră în biroul dvs. pentru a vă vorbi. Puneți-vă în 
locul lor. Cum v-ați simți dacă șeful vostru v-ar face asta? 

• Încurajați oamenii, în special pe cei liniștiți, când vorbesc în ședințe. Un 
lucru simplu precum un dat din cap atent poate stimula încrederea 
oamenilor. 

• Zâmbiți oamenilor. 
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Ascultare 
 

• Exprimați-vă recunoștința și lauda într-un mod autentic. Fiți atent la ceea 
ce fac oamenii și suprindeți-i când fac lucruri bune. Când îi lăudați, faceți 
puțin efort pentru a vă face cuvintele memorabile: „Ești un atu pentru 
această echipă pentru că ...”; „Acesta a fost geniu pur”; „Aș fi ratat asta 
dacă nu ai fi menționat-o tu.„ 

• Interesați-vă personal de oameni. Arătați-le oamenilor că vă pasă și arătați 
o curiozitate autentică față de viața lor. Puneți-le întrebări despre hobby-
urile lor, despre provocările lor, familiile lor, aspirațiile lor. 
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Putem învăța empatia? 
 

• Cunoaștem cu toții unii oameni care sunt 
empatici în mod natural și constant - aceștia 
sunt oamenii care pot lega cu ușurință 
conexiuni pozitive cu ceilalți. Aceștia sunt 
oameni care folosesc empatia pentru a genera 
încredere și a stabili legături; ei sunt catalizatori 
capabili să creeze comunități pozitive pentru un 
bine comun. 

• Dar chiar dacă empatia nu apare în mod 
natural pentru unii dintre noi, ne putem 
dezvolta această capacitate. 
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Empatia în acțiune 
 

• Măsura unei persoane este modul în care treatează o persoană care nu le 
este deloc de folos.  
 

• Empatia nu ar trebui să fie selectivă: Ar trebui să fie un obicei zilnic. Dacă ar 
fi să facem o pancardă, am scrie: "Empatie: Nu plecați de acasă fără ea!" 
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Exersați empatia 
 

• Dezvoltarea unei abordări empatice 
este poate cel mai important efort pe 
care îl puteți face pentru a vă 
îmbunătăți abilitățile sociale. Atunci 
când îi înțelegeți pe ceilalți, 
probabilvor dori și ei să vă înțeleagă - 
și astfel puteți începe să construiți o 
cooperare, colaborare și munca în 
echipă. 
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Exersați empatia 
 

• Empatia este un mușchi emoțional și gânditor care devine mai puternic 
cu cât îl folosim mai mult. Încercați câteva dintre aceste sugestii și 
urmăriți reacțiile celor cu care lucrați. Veți observa câteva rezultate 
pozitive. 
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Scop:  
Acest subiect are ca scop prezentarea definiției și tehnicilor motivației 
intrinseci.  

Obiective:  

A înțelege motivația intrinsecă mai bine  

A evita lipsa motivației intrinseci 

A învăța tehnici de a crește motivația  
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Definiție 

Factorii interni și externi care stimulează dorința și energia oamenilor de a fi permanent interesați și dedicați unui loc de 

muncă, rol sau subiect sau să depună eforturi pentru a atinge un obiectiv. 

 

 

Tipuri de motivație: 

 Motivație intrinsecă  

 Motivație extrinsecă  
                                                                                                                                         

                                                                                                                                         Read more: http://www.businessdictionary.com/definition/motivation.html 
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Motivație intrinsecă 

Când sunteți motivați să finalizați o sarcină datorită obiectivelor sau 
recompenselor personale. 

Efectuați activitatea datorită unor factori interni, spre deosebire de o 
recompensă externă de orice fel. 

 La motivația intrinsecă, comportamentul în sine devine recompensa. 
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Exemple de motivație intrinsecă: 
 

 

• A face curățenie în casă pentru că vă place să fie curată.  

• A juca un joc pentru că vi-l place.  

• A citi o carte cu un subiect care vă interesează.  

• A face un puzzle pentru că vă place provocarea. 
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Motivație extrinsecă 

Atunci când sunteți inspirați să îndepliniți o sarcinaă, fie obțineți o 
recompensă fie evitați o pedeapsă.  

Nu  îndepliniți o sarcină pentru că vă place sau pentru că vă aduce 
satisfacție.  

Ci o îndepliniți pentru că credeți că veți evita ceva neplăcut sau veți obține 
ceva.  
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Exemple de motivație extrinsecă : 

• Faceți curățenie în casă pentru ca musafirii să nu vă judece.  

• Jucați un joc pentru că doriți să câștigați un trofeu.  

• Citiți o carte pentru că doriți să luați o notă bună la școală.  

• Faceți un puzzle pentru că doriți să câștigați un premiu.  
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Motivație intrinsecă la locul de muncă 

oPentru a susține motivația intrinsecă în cadrul echipei dvs., folosiți 
feedback-ul cu o intenție. 

oAngajații motivați intrinsec lucrează pentru a obține o experiență 
pozitivă și investesc efort pentru că se bucură de ceea ce fac. 

oMotivație intrinsecă este deseori mai puternic asociată cu angajamentul pe 
termen lung în atingerea obiectivelor decât motivația extrinsecă. 

 
     Sursa: Woolley & Fishbach, 2016, 2017. 
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Motivație intrinsecă vs. extrinsecă:  care dintre ele este mai bună? 

Motivația intrinsecă și extrinsecă nu se exclud reciproc.  

Motivația extrinsecă este benefică în anumite cazuri. De exemplu, a lucra 
pentru a obține un fel de recompensă poate fi folositor când trebuie să 
finalizați o sarcină care în mod normal vă este neplăcută.  

Motivația intrinsecă, este, totuși de obicei o metodă pe termen lung mai 
eficientă de atingere a obiectivelor și de finalizare a sarcinilor într-un mod 
care vă face să vă simțiți împliniți.  
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Internalizarea motivației este posibilă  

Motivație 
externă  

A căuta  A înțelege Internalizare  
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oOamenii nu subestimează doar cât de mult sunt motivați intrinsec, dar și 
cât de mult ceilalți sunt impresionați de expresiile motivației intrinseci. 

oMotivația intrinsecă este valoroasă, deoarece este asociată cu rezultate 
organizaționale importante, inclusiv promovarea voluntariatului șia  
comportamentelor pro-sociale / creșterea implicării în comportamentele 
cetățenești organizaționale și creșterea creativității. 

 
     Sursa: Gagné & Deci, 2005; Penner, Midili, & Kegelmeyer, 1997. 
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Bariere  

Unele motive pentru care motivația intrinsecă poate scădea sunt:  

Stresul 

Activitățile plictisitoare 

Lipsa scopurilor relevante 

Sarcini repetitive 
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Exemple de motiviatori intrinseci la locul de muncă: 
 
 

Participarea la activități distractive și fizice 

 A ajuta pe cineva care are nevoie de ajutor 

Participarea într-o competiție cu colegii 

Valorizarea timpului dvs.  

Perfecționarea cunoștințelor/învățării 

 Sursa : https://smallbusiness.chron.com/top-intrinsic-motivation-techniques-employees-17737.html 
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Exemple de motiviatori intrinseci la locul de muncă: 

Muncă provocatoare 

Capacitatea de a alege 

Feedback regulat 

Participare la luarea deciziilor  

Recunoaștere 

Curiozitate   

APTITUDINE – Motivație 
Motivație intrinsecă 
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Motivatori cheie intrinseci ai angajamentului angajaților 
 Autonomie  

(Eu 
controlez) 

Stăpânire  
(Eu îmbunătățesc) 

Scop 
(Eu fac o 

diferență) 

Progres 
(Eu realizez)  

Interacțiune 
socială  

(Eu conectez)  

Sursa: https://www.slideshare.net/Bunchball/the-5-key-intrinsic-motivators-of-employee-engagement 
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1. Scop 

 

Aptitudinea motivației poate ajuta la îmbunătățirea calității muncii 
dvs.  

  

 

 

 

 

 

APTITUDINE – MOTIVAȚIE 
Cum să fii auto-motivat 

 
 

 Scopul acestui subiect este de a 
susține consilierul în carieră, ca 
prin aptitudinile motivației să 
gestioneze motivația și emoțiile 
clienților pentru a crește numărul 
de oportunități ale celor care 
caută un loc de muncă. Co-finanțat de Programul 

Erasmus+ al Uniunii 
Europene 
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2. Obiectivele aptitudinii motivației   

 

A înțelege importanța motivației și a afla 
cum să fii motivat la locul de muncă.   

Dezvoltarea de rețele și relații între angajați 
și consilierii de carieră.  

Importanța formării consilierilor de carieră 
pentru a fi motivați la muncă.  
 

APTITUDINE – MOTIVAȚIE 
Cum să fii auto-motivat prin optimism  
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Radical din latină 

~Mot 

A MIȘCA  

Emotie 

Motivație 

APTITUDINE – MOTIVAȚIE 
Cum să fii auto-motivat prin optimism  

3. Definiția motivației 

 Motivația este aptitudinea care “mișcă”, 
activează și conduce către atingerea 
obiectivului nostru și scopului nostru în 
viață 

 
 Motivația este una dintre dimensiunile  

Inteligenței emoționale 
Co-finanțat de Programul 
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3.1 Tipuri de motivație 
 

Motivația intrinsecă vine din interior și vă 
alimentează cu dorința de a depăși o provocare, 
de a avea rezultate de bună calitate sau de a 
interacționa cu membrii echipei cu care vă 
înțelegeți bine și în care aveți încredere.  

Motivația extrinsecă înseamnă că sunteți 
încurajați de factori externi ca să vă atingeți 
obiectivele (salariu, promovare, etc.) 
 

APTITUDINE – MOTIVAȚIE 
Cum să fii auto-motivat prin optimism  

Echilibrul motivației de 
a lucra  
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4. Definiția auto-motivării 
 

Una dintre cele 5 dimensiuni ale 
modelului Inteligenței emoționale 
gândit de Daniel Goleman  

Auto-motivarea înseamnă de unde vă 
vine inițiativa. Dacă motivația dvs. vine 
din interior și vă împinge să reușiți din 
motive proprii, personale. 

APTITUDINE – MOTIVAȚIE 
Cum să fii auto-motivat prin optimism  

Auto-
conștientizare 

Motivație 

Empatie Aptitudini 
sociale 

Auto-reglarea  
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4.1 Auto-motivația 

„Auto-motivația. . . impune standarde personale pentru a evalua performanța 
continuă. Condiționând auto-satisfacția de un anumit nivel de performanță, 
indivizii își creează auto-induceri pentru a-și continua eforturile până când 
performanțele lor corespund standardelor interne. Atât satisfacțiile anticipate 
pentru atingerea realizărilor, cât și nemulțumirile date de cele insuficiente oferă 
stimulente pentru acțiuni auto-dirijate.” 

APTITUDINE – MOTIVAȚIE 
Cum să fii auto-motivat prin optimism  

Surse: Bandura & Schunk, (1981) 
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4.2 Cerința preliminară auto-motivației 

O poți 
face? 

Va 
merge? 

Se 
merită? 

APTITUDINE – MOTIVAȚIE 
Cum să fii auto-motivat prin optimism  

Psihologul Scott Geller folosește 3 întrebări pentru a determina 
auto-motivația 

Sursa: The psychology of self-motivation. In E. S. Geller (2016) 

Răspunsul este da! 
Co-finanțat de Programul 
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4.3 Cei patru –C care sprijină auto-motivația 

APTITUDINE – MOTIVAȚIE 
Cum să fii auto-motivat prin optimism  

 

Sursa: The psychology of self-motivation. In E. S. Geller (2016) 

• Dorința de a fi asociat cu consecințele a ceea ce 
facem Consecințe 

• Sentimentul de a fi competent în abilitatea de a face 
lucuri bune Competență 

• A avea un sentiment de autonomie a propriilor 
acțiuni încurajează auto-motivația Alegere (Choice) 

• A crea un mediu de sprijin pentru a fi motivat și a 
motiva Comunitate 
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5. Beneficiile de a fi motivat 

Creșterea competențelor dvs. Învățare continuă   

A-ți putea face treaba mai bine  

A crea rețele în diverse domenii și contexte  

A dezvolta Inteligența Emoțională 

APTITUDINE – MOTIVAȚIE 
Cum să fii auto-motivat prin optimism  
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APTITUDINE – MOTIVAȚIE 
Cum să fii auto-motivat prin optimism  

• vârstă, dizabilități, fond dezavantajat, educație, 
distorsiuni ale angajatorului, probleme de 
locuință, etc. 

Cazurile dificile 

• politici noi, lipsa cunoștințelor în domenii 
specifice,     Lipsa cunoștințelor 

• Iipsa parteneriatelor sau sprijinului local, lipsa 
politicilor pentru a-i ajuta pe cei care își caută un 
loc de muncă. 

Lipsa unui mediu de sprijin 

6. Provocări care pot afecat motivația Consilierilor de carieră  
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7. Metode 
Cum să faceți față cazurilor dificile 

 

Concentrați-vă asupra punctelor forte ale 
clienților 

Transformați barierele acestora în oportunități 

Colaborați cu alți profesioniști pentru a oferi 
asistență și cursuri de formare 

 

 

APTITUDINE – MOTIVAȚIE 
Cum să fii auto-motivat prin optimism  
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7.1 Metode 

Fiți optimiști și găsiți ceva bun - Liderii motivați sunt 
de obicei optimisti, indiferent de problemele cu care 
se confruntă. 
 
Adoptarea acestei mentalități ar putea necesita 
exercițiu, dar merită efortul. 
 

APTITUDINE – MOTIVAȚIE 
Cum să fii auto-motivat prin optimism  
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7.2 Metode 
 

Cum să depășiți barierele lipsei partenerilor locali  

 

Participați la evenimente strategice din domeniu 
Cereți ajutorul membrilor echipei dvs. 
Spuneți-vă părerea pentru a schimba politicile 
Extindeți sau consolidați parteneriatul existent și cel nou 
Caută on-line ajutor, forum-uri și studii de caz 

 
 

APTITUDINE – MOTIVAȚIE 
Cum să fii auto-motivat prin optimism  
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8. Sfaturi pentru a fi optimist 

APTITUDINE – MOTIVAȚIE 
Cum să fii auto-motivat prin optimism  

 

Optimismul este o atitudine ce poate fi învățată și practicată. 
 
De fiecare dată când vă confruntați cu o provocare sau chiar cu un eșec, 
încercați să găsiți cel puțin un lucru bun despre situația respectivă. Poate fi 
ceva mic, precum un contact nou sau ceva cu efecte pe termen lung, precum o 
lecție importantă învățată. Dar aproape întotdeauna există ceva pozitiv, dacă îl 
căutați. 
Adoptarea acestei mentalități ar putea necesita exercițiu, dar merită mult 
efortul. 
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8. Sfaturi pentru a fi optimist 

APTITUDINE – MOTIVAȚIECum să fii auto-

motivat prin optimism  

 

• Folosiți-vă imaginația pentru a exersa succesul ", uitați-vă la videoclipuri 
pozitive cu rezultatele preferate. 

• Căutați soluții parțiale, adică fără tirania perfecționismului și de paralizia 
prin analiză, fiți deschiși să faceți pași mici spre obținerea succesului. 

• Evitați mediile negative. 
• Sărbătoriți-vă punctele forte. 
• Aveți grijă de bunăstarea voastră spirituală și emoțională 
• Gestionați sau ignorați ceea ce nu puteți schimba. 
• Învațați să reformulați. 
• Cultivați-vă spontaneitatea. Co-finanțat de Programul 

Erasmus+ al Uniunii 
Europene 
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• Obiective 

  Face referire la responsabilizarea dvs.  

Obiectivul acestei secțiuni de formare este de a cunoaște diferitele 
metode pentru a dezvolta Responsabilitatea Personală  

Cum se poate îmbunătăți responsabilitatea personală 

 

 

 

 

ABILITATEA – RESPONSABILITATEA 
PERSONALĂ  
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ABILITATEA – RESPONSABILITATEA PERSONALĂ 
Cum se dezvoltă Responsabilitatea Personală 

   

Conștientizarea responsabilității personale reprezintă începutul 
unui proces minunat de schimbare personală, care ne umple cu 
energie, putere, speranță, acțiuni care își au originea în valorile 
noastre, dorințele noastre. Și brusc, cu perseverență, acceptare, 
verificăm cum, încet, ne schimbăm atitudinile, modelele de 
gândire și comportamentele. Devenim mai flexibili, mai toleranți, 
mai empatici, mai asertivi, sensibili și afectivi.  

Începutul 
unui proces 
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Cum se dezvoltă Responsabilitatea Personală 

   

Modelul Responsabilității Personale asigură informații asupra a ceea ce 
semnifică să fii responsabil. Cum puteți contribui la propriul dvs. succes 
și la cel al echipei dvs., ca persoană? Acesta reflectă perfect ce 
schimbare reală va determina. Asigură un răspuns la întrebarea: Cum 
realizăm aceasta? Cum facem ceea ce este necesar pentru a contribui la 
propriul succes sau la succesul echipei dvs., mai ales în situațiile dificile 
sau tensionate? 

Modelul Responsabilității Personale 
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Modelul Responsabilității Personale 

Ce este performanța? 

Performanța este un mix de competențe și 
comportament de execuție. Competențele sunt 

necesare pentru ducerea la îndeplinire a sarcinilor dvs. 
De fapt, comportamentul vă determină să efectuați 

sarcinile în mod real. Mark Samuel consideră că 
performanța este egală cu responsabilitatea: “Orice 

faceți trebuie să aibă loc pentru realizarea rezultatelor 
dorite (ale echipei).” 
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Modelul Responsabilității Personale 

Orice situație dificilă sau sensibilă începe cu o alegere. În 
această situație, puteți face două lucruri; 

•Afișarea unei mentalități de victimă (cercul din dreapta) 

•Afișarea unui comportament responsabil (cercul din 
stânga) 

Responsabilitatea nu face referire la 
perfecțiune, ci la puterea de recuperare. 

Este despre un mediu în care greșelile pot fi 
discutate, în care puteți învăța să faceți 

alegeri responsabile, în viitor. 
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Modelul Responsabilității Personale 

Auto-
analiză 

Învățați 

Acționați 

Intenție  

Recunoaștere 

Asumați-
vă 

Iertați 

Cercul 
responsabilității 

Ignorați 

Negați 

Învinovăți
ți  

Raționați  

Rezistați 

Ascundeți 

Intenție  

Cercul 
victimei 
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ABILITATEA – RESPONSABILITATEA PERSONALĂ 
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Începe cu recunoașterea comportamentului care nu contribuie la 
rezultatul dorit. Acesta poate fi propriul nostru comportament sau 
cel al unei alte persoane. Va pune bazele pentru discuție și pentru 
asumare. Sentimentul nostru de apartenență este adeseori limitat la 
propriul nostru comportament. În cadrul unei echipe responsabile, 
noi suntem responsabili pentru întregrul nostru mediu de lucru, pentru 
barierele pe care le întâlnim ca grup și pentru rezultatele noastre 
comune.  Este important să fiți capabil de reflectare și învățare, astfel 
încât în viitor dvs. și membrii echipei dvs. să nu mai faceți aceeași 
greșeală  de două ori și să răspundeți diferiți unei situații care apare 
din nou. 

Modelul Responsabilității Personale 
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ABILITATEA – RESPONSABILITATEA PERSONALĂ 
Cum se dezvoltă Responsabilitatea Personală 

Cel mai important pas este întotdeauna: de a 
ACȚIONA. Prin acționare, creați progres. Fără acțiune, 
puteți merge în același cerc și nimic nu se va schimba. 
Poate ați observat că INTENȚIA reprezintă elementul 
principal în cadrul acestui model. Fără  o intenție clară, 
nu există responsabilitate. Dacă nu aveți nicio idee cu 
privire la cum vă vedeți în viitor, ce rezultate trebuie 

obținute și cum funcționează acestea, atunci este 
imposibil să realizați alegeri responsabile. 

Modelul Responsabilității Personale 
Auto-

examinare 

Învățare 

Acționare 

Intenție  

Recunoașter
e 

Asumare 

Iertare 
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Cum se dezvoltă Responsabilitatea Personală 

Scara responsabilității 

Reprezintă un instrument pentru a ne 
ajuta să înțelegem de ce nu realizăm 

tot ceea ce ne-am dori la locul de 
muncă și în viața personală. Adeseori, 

responsabilitatea este plasată în 
contextul unei scări, cu persoanele care 

au un nivel redus de responsabilitate 
aflându-se în jumătatea inferioară a 

scării, iar performerii de top, cu niveluri 
mari de responsabilitate, în partea 

superioară a scării. 

Scara Responsabilității nu semnifică în 
mod necesar că obțineți rezultatul dorit 
și că puteți rezolva problemele. Ceea ce 

semnifică este că in deferent dacă 
lucrurile vor fi în favoarea dvs. sau nu, 
puteți privi pe oricine în ochi și spune 
“Am fost responsabil pentru propria 

mea decizie” 
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Scara responsabilității 

Inconștient  

(Nu știu)  

Învinovățe
ște alte 
persoane 

Scuze 

(Nu pot)   

Așteptare 
și speranță 

Recunoașterea 
realității 

Acceptați! 

Identificați 
soluția 

Acționați 
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Scara responsabilității 

Pentru a avansa pe scară, trebuie să vă 
GESTIONAȚI PE DVS. Să vă considerați 

responsabil pentru activitatea dvs. 
profesională și viața dvs. Va trebui să vă 

adresați câteva întrebări dificile: 

Cine sunt, de 
fapt? Sunt 

cineva care se 
va îndepărta 

sau care își va 
face loc 
înainte? 

Care sunt 
valorile mele 
centrale? Le 

exprim în mod 
real în munca 

mea? 

De ce loc simt 
că aparțin? De 

ce loc nu 
aparțin? 

Persoanele care își știu răspunsurile 
imediat la aceste întrebări este foarte 
probabil să se afle în partea 
superioară a scării. Persoanele care 
funcționează în partea superioară a 
scării, fac tot posibilul să-și asume 
responsabilitatea pentru problemele 
și situațiile cu care se confruntă. Nu 
consideră problemele ca fiind 
responsabilitatea unor forțe externe.  
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Scara responsabilității 

Poate vă simțiți deprimat la locul de muncă. Poate  chiar nu aveți un loc de 
muncă. 
Dacă vă regăsiți în aceste situații, este imperativ să vă întrebați: 
 

“Acest lucru mi s-a întâmplat mie sau din cauza mea?” 
 
Alegeți ultima variantă. Deoarece atunci, puteți decide să faceți altceva să se 
întâmple, în loc.  
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ABILITATEA – RESPONSABILITATEA PERSONALĂ 
Moduri pentru a determina responsabilitatea personală  

unui consilier 
Fiți proactiv 

Persoanele reactive își atribuie comportamentul 
celor trei factori fundamentali:  

Genetici (caracteristici pe care le moștenim), 

Psihologici (educație, parenting) 

De mediu (ceea ce ne înconjoară).  

Stimul Răspuns 

Lipsă de acțiune și reacție 

Acest tip de persoane sunt cele care trăiesc 
pe baza “Legii Acțiunii și Răspunsului” 
dezvoltată de Newton: primesc un stimul și 
reacționez prin indicarea unui răspuns. Co-finanțat de Programul 

Erasmus+ al Uniunii 
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Fiți Proactiv 

Consilierul de carieră proactiv înțelege că între stimul 
și răspuns, există un spațiu unde găsește libertatea 

de a alege acțiunea pe baza valorilor sale.  

Stimul Răspuns 

Libertatea de a alege 
pe baza valorilor 

Consilierul de carieră proactiv își asumă 
responsabilitatea. Este o persoană care 
acționează. Limbajul său este: să ne 
examinăm alternativele, să căutăm o 
abordare diferită, să ne controlăm 
sentimentele, să alegem răspunsul adecvat. Co-finanțat de Programul 
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   Cercul îngrijorării / cercul influenței 

De a explora în ce ne investim timpul și energia. 
Fiecare dintre noi are o gamă vastă de 
îngrijorări: sănătate, copii, probleme la locul de 
muncă… Putem crea un „cerc al îngrijorării“. 
Atunci când analizăm lucrurile care se află în 
cercul nostru al îngrijorării, este evident că 
asupra unora dintre ele nu avem nici un control 
real și, cu privire la altele, putem face ceva. 
Putem identifica grijile din ultimul grup în cadrul 
unei cerc mai mic denumit "cerc al influenței" 
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Cercul  
influenței 

Cercul îngrijorării 

Persoanele proactive își 
concentrează eforturile 
pe cercul de influență. 
Sunt dedicate lucrurilor cu 
privire la care pot face 
ceva. Energia sa este 
pozitivă: se extinde și 
sporește, ceea ce conduce 
la o mărire a cercului de 
influență. 

Persoanele reactive își 
concentrează eforturile pe cercul 
îngrijorării.  Asupra defectelor 
altor oameni, asupra 
problemelor mediului și asupra 
situațiilor cu privire la care nu au 
niciun control. Aceasta 
determină un limbaj reactiv și 
sentimente intensificate de 
neputință acută. Energia 
negativă generată de această 
concentrare, combinată cu 
neglijarea domeniilor în care se 
poate face ceva, determină 
diminuarea cercului de 
influență. 
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   Problemele cu care ne 
confruntăm se încadrează 
în următoarele domenii:  

• Control direct (ne implică propriul 
comportament)  

• Control indirect (implică 
comportamentul altor oameni), 

• Lipsa de control (probleme despre 
care nu putem face nimic, cum ar fi cele 
ale realităților noastre situaționale sau 
trecute). 

Problemele privitoare la controlul direct sunt 
rezolvate prin lucrul asupra obiceiurilor 

noastre. Se află, în mod evident, în cadrul 
cercului nostru de influență. 

Problemele de control indirect sunt 
rezolvate prin modificarea metodelor 

noastre de influență. 
Problemele de non-control implică asumarea 

responsabilității pentru modificarea propriilor noastre 
atitudini: zâmbet, acceptarea respectivelor probleme în 

liniște și autentic, ca și învățarea de a trăi cu ele, chiar 
dacă nu ne plac. În acest mod,  nu le acordăm puterea 

de a ne controla.  
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Un mod de a determina care este 
cercul nostru de îngrijorare este de a 
distinge între „a avea" și „a fi." Cercul 

îngrijorărilor este plin de “a avea”. 

„Voi fi fericit atunci când voi avea 
propria mea casă.“ «Dacă aș avea un 
șef care să nu fie un dictator...»«Dacă 

aș avea o soție mai 
răbdătoare...»«Dacă aș avea mai mult 

timp poentru mine. » 

Oricând ne gândim că problema este „în 
exterior”, acest gând reprezintă problema. 
Dăm oricărei forțe externe puterea de a ne 
controla. Paradigma schimbării este atunci 
„din exterior spre interior ": ceea ce este în 
exterior trebuie să se schimbe înainte de a 

ne schimba noi înșine. 
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   Cercul influenței este plin de „a fi": Pot fi mai răbdător, mai sensibil, mai 
afectuos. Concentrarea este pe caracter.  

Extinderea cercului de influență 

Schimbările din obiceiurile noastre, din metodele noastre de influență și din 
modul în care ne vedem dificultățile pe care nu le controlăm se află în cercul 
nostru de influență. 
Abordarea proactivă este schimbarea din interior spre exterior: de a fi diferit și 
în acest mod, de a aduce o schimbare pozitiva asupra a ceea ce este în exterior. 
Pot fi mai ingenios, mai sârguincios, mai creativ, mai cooperant.  
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Promiterea și menținerea promisiunilor 

Promisiunile față 
de noi și de 
ceilalți și 
integritatea cu 
care le menținem 
reprezintă esența 
dezvoltării 
noastre. 

Puterea de a promite și de a respecta respectivele promisiuni este esențială 
pentru dezvoltarea obiceiurilor de bază ale eficacității. 

Cunoașterea, abilitatea și dorința pot fi controlate de noi. Putem lucra 
asupra oricăruia dintre aceste trei elemente pentru a îmbunătăți echilibrul 
dintre cele trei. 

Mulțumită conștientizării de sine, observăm domeniile de slăbiciune, 
zonele care necesită îmbunătățire, zonele de talent care pot fi dezvoltate, 
zonele care trebuie schimbate sau eliminate din viețile noastre. 
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Promiterea și menținerea promisiunilor 

Găsim două moduri 
de a prelua controlul 

imediat. 

Facem o promisiune 
și o ținem. 

Stabilim un obiectiv 
și lucrăm spre 
atingerea lui.  

Prin angajarea noastră și 
respectarea promisiunilor 
noastre, începem să creăm 
o integritate care să ne dea 
conștientizarea auto-
controlului și curajul și 
puterea de a accepta  o 
responsabilitate mai mare 
pentru viețile noastre. 
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Semnifică începerea cu o înțelegere clară a 
destinului nostru. Semnifică cunoașterea locului 
înspre care vă îndreptați, astfel încât să puteți 
înțelege mai bine unde vă situați și întotdeauna să 
faceți demersurile corecte spre direcția adecvată. 
Vom fi cu adevărat eficace atunci când începem cu 
un obiectiv în minte. Se bazează pe principiul că 
toate lucrurile sunt create de două ori.   

• MAI ÎNTÂI, O CREARE MENTALĂ.  

• ȘI APOI, CREAREA FIZICĂ.  

Începerea cu un obiectiv în minte 

Mary Shelley: „Nimic 
nu contribuie atât de 
mult la o minte calmă 
ca un scop constant.” 
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ACTIVITĂȚI COTIDIENE 

OBIECTIVE  

   

Trebuie să construiți o 
Misiune Personală ca și 
consilier de carieră. 
Stabiliți obiective și 
activități zilnice care vă 
vor determina să vă 
îndepliniți misiunea pe 
termen lung. 

Începeți cu un obiectiv în minte 

REZULTATE 

MISIUNE PERSONALĂ 

FIȚI PROACTIV 

ABILITATEA – RESPONSABILITATEA PERSONALĂ 
Cum se dezvoltă Responsabilitatea Personală 

Co-finanțat de 
Programul Erasmus+ 
al Uniunii Europene 



Co-funded by the 
Erasmus+ Programme 
of the European Union

   

Pasul următor ar fi desfășurarea proactivă a programului pe care l-am 
dezvoltat. Este vorba despre abilitatea de a lua decizii și a alege, iar apoi de a 
acționa în mod corespunzător. 

Puterea voinței este obținută prin învățarea de a o utiliza în deciziile pe care le 
luăm în fiecare zi. 

Este abilitatea noastră de a ne angaja pentru menținerea promisiunilor către 
noi, de a „face ceea ce spunem." 

 

Puterea voinței 
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Se poate rezuma într-o singură propoziție: 
Organizare și executare pe baza priorităților. 

Se concentrează pe stabilirea obiectivelor pe 
termen lung sau a obiectivelor pe termen scurt 
spre care vor fi orientate timpul și energia.  

Include, de asemenea, conceptul de 
planificare zilnică, de plan specific pentru 
realizarea obiectivelor și activităților cărora li 
se atribuie o valoare mai mare. 

Prioritizare (gestionarea timpului) 
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Se poate rezuma într-o singură 
propoziție: Organizare și executare pe 
baza priorităților  

Prioritizarea activităților de la locul de 
muncă, ca și consilier de carieră, 
reprezintă centrarea pe ceea ce este 
cu adevărat important. Dacă alcătuim 
o matrice care ne indică activitățile 
fiecărei zile, aceasta va fi împărțită în 
„activități importante și 
neimportante„ și „urgente și 
neurgente”, și astfel, avem: 

Prioritizare (gestionarea timpului) 

I II 

III IV 

URGENT NEURGENT 

IM
P

O
R

T
A

N
T

 
N

E
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P
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R
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A
N

T
 

Ce trebuie să realizăm este să investim cea mai mare 
parte a timpului în cadranul II (activități importante și 
neurgente).  
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. 

Delegare 

Delegarea către 
ceilalți în mod eficient 

este, poate, 
activitatea care ne 

consolidează punctele  
tari. Transferarea 

responsabilității către 
persoanele adecvate 

și instruite ne permite 
să ne dedicăm energia 

altor activități 
importante. 

Realizăm tot ceea ce 
facem prin delegare: 
în timp sau către alte 

persoane. Dacă 
delegăm în timp, ne 

gândim în termeni de 
eficiență. Dacă 

delegăm către alte 
persoane, ne gândim 

în termeni de 
eficacitate. 
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Timpul este una dintre cele mai importante resurse 
disponibile. Alte resurse sunt: informații, oameni, bani etc. 
Dacă controlul timpului este suficient de bun, acesta va fi 
utilizat complet și vom putea utiliza cel mai bine și celelalte 
resurse. Face timpul să fie cea mai valoroasă resursă. 

Toată lumea are tot timpul disponibil: 24 de ore pe zi. 
Astfel, ideea nu este atât de mult lipsa timpului, cât 
utilizarea acestuia. 

Consilieri de carieră 
Abilitatea – Gestionarea timpului 

INTRODUCERE 
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OBIECTIV GENERAL 

Consilieri de carieră 
Abilitatea – Gestionarea timpului 

În prezent, timpul este una dintre cele mai reduse resurse din cadrul organizațiilor. 
Trăim într-o societate de servicii, în care succesul sau eșecul este rezolvat prin 
utilizarea timpului resurselor umane și a motivațiilor acestora. Din cauza sa, a 
gestionării timpului, la nivel profesional sau personal, bunăstarea și productivitatea se 
reduc semnificativ. 

Astfel, obiectivele sunt: 

Îmbunătățirea productivității. 

Asigurarea instrumentelor care permit crearea pârghiilor în domeniile de cel mai 
mare interes. 

Sporirea bunăstării prin reducerea stresului și a tensiunii. 

Îndeplinirea obiectivelor și angajamentul. 
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Analizarea gestionării timpului din perspectiva abilităților de 
management.  

Recunoașterea necesității de a stabili scopuri și de a lucra proactiv pentru 
a le realiza. 

Importanța stabilirii priorităților, cunoașterii instrumentelor de 
prioritizare, a planificării și programului. 

Învățarea tehnicilor pentru reducerea efectelor negative cauzate de 
risipa de timp. 

Consilieri de carieră 
Abilitatea – Gestionarea timpului 

OBIECTIVE 
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CE ESTE 
GESTIONAREA 

TIMPULUI 

Este o abilitate pentru distribuția 
adecvată a acestei resurse, în scopul 
dezvoltării sarcinilor și a proiectelor. 
Este cheia pentru realizarea 
obiectivelor și țintelor propuse.  

Gestionarea timpului este un 
instrument de gestionare în scopul 
organizării și determinării funcționării 
complete a timpului, prin evitarea, la 
gradul maxim posibil, a oricărei 
întreruperi care nu contribuie la 
obiectivele profesionale.  

TIME MANAGEMENT 
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•1. Clarificarea 
obiectivelor, pentru 
a ști mai bine ce 
doriți să obțineți. 

•2. Identificarea 
punctelor principale 
ale risipei de timp, 
în vederea 
combaterii acestora. 

Timpul trebuie să fie gestionat prin 
respectarea programului cu privire 
la ce se dorește atins. Este alcătuit 
din acordarea coerenței acțiunilor și 
ne permite să atingem ținta aleasă 
prin utilizarea a două instrumente 
conceptuale de bază. 

CE ESTE 
GESTIONAREA 

TIMPULUI 
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CE ESTE 
GESTIONAREA 

TIMPULUI 

IDENTIFICAREA 
PUNCTELOR DE 
RISIPĂ A 
TIMPULUI 

STABILIREA 
OBIECTIVELOR 

CE SE DOREȘTE 
SĂ SE FACĂ 

ACȚIUNI 
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Obiectivele sunt idei specifice despre rezultatele 
dorite. Un obiectiv poate fi relevant, specific, 
măsurabil, realizabil și cu un termen limită. 

• Acestea trebuie să fie clare, concrete, concise și 
constante cu privire la restul de politici și obiective 
de la locul de muncă. 

• Este fundamental de știut ce obiective are un 
consilier de carieră, ce se așteaptă compania, 
departamentul și superiorii săi în vederea 
concentrării pe sarcinile importante și lucrării spre 
realizarea acestora: REPREZINTĂ PUNCTUL SĂU DE 
PLECARE. 

Consilieri de carieră 

Abilitatea – Gestionarea timpului Tehnica obiectivelor inteligente 
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S M A R T 

Specific Măsurabil Realizabil Realist Oportun 

Tehnica obiectivelor inteligente 

Ce? Unde? 

Cum? 

Când? 

Defalcarea 
obiectivului 

dvs. în 
elemente 

măsurabile. 

Aceasta 
semnifică 

investigarea 
faptului dacă 

obiectivul este 
acceptabil 

pentru dvs., cu 
adevărat.  

Se referă la 
concentrarea 
pe ceva care 

are logică. 

Stabilirea 
termenelor limită. 

Menținerea 
programului 

realist și flexibil. 
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•De a fi prins în rutina 
zilnică.  

•De a pierde 
obiectivele din 
vedere.  

•De a face lucruri de 
importanță redusă. 

•De a face greșeli din 
cauza grabei.  

•De a fi tensionat. 

•Lucrul ore 
îndelungate.  

•Lucrul mai rapid. 

•Reflectarea 
asupra modului 
în care o altă 
persoană 
lucrează.  

•Amânarea 
realizării 
sarcinilor. 

GESTIONARE INADECVATĂ A TIMPULUI 
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•Zile de lucru foarte lungi. 

•Supus stresului. 

•Diminuarea capacității 
intelectuale. 

•Probleme de sănătate. 

•Sentimente de frustrare. 

•Face greșeli 

GESTIONARE INADECVATĂ A TIMPULUI 
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Avantajele 
gestionării 
timpului 
pentru 
consilierii 
de carieră 

Economii de timp 

Reducerea stresului 

Funcționarea eficientă 

Sporirea rezultatelor muncii 

Un control mai mare asupra responsabilităților dvs. profesionale 

Vă ajută să prioritizați 

Mai multe activități realizate într-un timp mai scurt 

Mai multă muncă de calitate 

Vă ajută să vă auto-disciplinați 

Asigurarea faptului că vă respectați promisiunile  
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1. Internalizare Recunoașterea risipei de timp și analizarea principalelor cauze cu privire la 
aceasta. Chiar și doar conștientizarea sa, o persoană poate resimți cu adevărat 
dorința de îmbunătățire și de implicare. Pentru aceasta, este mai bine să se 
aleagă un program de lucru prin care persoana nu este suprasolicitată și își 
poate dedica o parte din timp analizării și definirii strategiilor și instrumentelor. 

2. Exercițiu de 
voință 

Odată ce a decis să-și îmbucățească această abilitate, este foarte 
important ca fiecare să facă ce este necesar, nu doar pe durata 
implementării, dar și în cariera profesională, în principal la momentul unei 
încărcări maxime cu sarcini de lucru. 

3. Auto-motivare Trebuie să vă simțiți stimulați și încurajați pentru a obține 
cele mai bune propuneri. 

Consilieri de carieră 

Abilitatea – Gestionarea timpului 
Îmbunătățirea gestionării 

timpului 
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Consilieri de carieră 

Abilitatea – Gestionarea timpului 
Ocupat versus productiv 

Ocupați  

• Pare că au un obiectiv, atunci 
când, în realitate, nu au nicio idee 
care ar fi acesta  

• Au numeroase priorități 

• Sunt multitasking 

• Răspund afirmativ foarte rapid 

• Continuă să vorbească despre cât 
de ocupați sunt 

Productivi  

• Știu care este misiunea lor. 

• Au două priorități 

• Se concentrează pe un obiectiv 
important  

• Se gândesc de două ori înainte de 
a spune DA 

• Lasă rezultatele să vorbească 
despre ei 

A fi ocupat nu 
este sinonim cu 

a fi productiv.  
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MODELE ȘI DEFINIȚII LEGATE DE TIMP 

Consilieri de carieră 
Abilitatea – Gestionarea timpului 

Unele dintre modelele sau definițiile legate de timp se bazează pe 
utilizarea optimă a timpului și a resurselor 

MODELUL STIMUL-RĂSPUNS 
Răspunzând la stimuli în cadrul problemelor cu care ne confruntă viața, 
activăm într-un mod reactiv sau proactiv.  
- Persoane reactive 
- Persoane proactive 
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Consilieri de carieră 
Abilitatea – Gestionarea timpului 

Persoane reactive 

Se așteaptă ca problemele să se 
rezolve singure și nu pot lua decizii, 
răspund la stimuli întotdeauna în 
aceeași manieră, fiind determinate 
de emoții, sentimente, 
circumstanțe, condiții sau de 
mediul înconjurător în sine.  

              Persoane proactive 

Pot întrerupe modelul pentru că au 
libertate interioară, adică au 
capacitatea de a alege cum să 
reacționeze în situații determinate, 
astfel, pot lua decizii calculate. 
Confruntă problemele personale și 
profesionale prin preluarea inițiativei. 

MODELUL STIMUL -  
RĂSPUNS 
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REACTIV  
 Dau vina pe alte lucruri atunci când li se întâmplă 

ceva  
 Așteaptă ca lucrurile să li se întâmple și se simt 

jigniți  
 Devin victime 
 Se enervează, își ies din fire și spun lucruri pe 

care le regretă după aceea  
 Se plâng și plâng 
 Sunt paralizați de eșec și se tem că vor greși din 

nou 

Diferențe între comportamentul reactiv și proactiv 

REACTIV PROACTIV 
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Diferențe între comportamentul reactiv și proactiv 

Consilieri de carieră 
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                PROACTIV 
 Sunt responsabili pentru acțiunile lor  
 Fac lucrurile să se întâmple 
 Preiau inițiativa 
 Nu se simt jigniți ușor 
 Exercită controlul 
 Gândesc înainte să acționeze, sunt atenți  
 Încearcă din nou dacă ceva este eronat  
 Își recunosc erorile, învață din ele și le corectează. 
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CUM SĂ FII PROACTIV 

Prin utilizarea celor patru instrumente cu care toți ne naștem  

1. Cunoaștere de sine: recunoașterea de sine și observarea propriilor gânduri 
și acțiuni. 

2. Conștientizare: știm cum să distingem între bine și rău  

3. Imaginație: vizualizarea noilor posibilități și a posibilelor consecințe  

4. Voință independentă: deținerea puterii de a alege cea mai bună 
alternativă. 

Cu cât exersați mai mult aceste instrumente, cu atât mai proactiv veți fi și cu 
atât mai mult control veți avea asupra propriei vieți. 

Consilieri de carieră 
Abilitatea – Gestionarea timpului 
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OBIECTIVE 

• Diminuarea amânării 

• Sporirea eficienței. 

• Importanța stabilirii priorităților, a cunoașterii instrumentelor de 
prioritizare, a planificării și programării. 

• Învățarea tehnicilor pentru reducerea efectelor negative cauzate de 
risipa de timp. 

Consilieri de carieră 

Abilitatea – INSTRUMENTE PENTRU ÎMBUNĂTĂȚIREA 
GESTIONĂRII TIMPULUI 
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CONȚINUT  

• Gestionarea timpului - Matrice 

• Planificare și programare. 

• Principiul lui Pareto (Regula 80-20). 

• Tehnica celor 5 s 

• Concluzii . 

Consilieri de carieră 
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Peter Drucker a spus: 
 „Oricine poate 

gestiona timpul, 
poate gestiona orice” 
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Utilizarea eficientă a 
timpului se bazează pe 
orientarea sarcinilor spre 
realizarea obiectivelor. 
Astfel, stabilirea 
priorităților este esențială 
pentru gestionarea 
timpului. 
Pentru a stabili o 
prioritate clară a 
activităților de 
planificare, acestea 

Sarcini urgente și importante: Sarcini 
prioritare luate în considerare în cadrul 
obiectivelor, dar din cauza lipsei de planificare 
sau a evenimentelor neașteptate, acestea sunt 
urgente și nu suportă amânare. 
Sarcini urgente și neimportante: Trebuie 
finalizate, dar nu sunt importante deoarece nu 
asigură valoarea realizării obiectivelor. 

1 

GESTIONAREA TIMPULUI – MATRICE – PRIORITIZAREA 
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GESTIONAREA TIMPULUI – MATRICE – PRIORITIZAREA 

Sarcini neurgente și 
importante: fac parte din 
obiective. Sarcinile au fost 
cunoscute sau planificate 

corect. Semnifică sarcini care 
pot fi efectuate cu perspectivă. 

Sarcini neurgente și 
neimportante: sarcini are nu 

sunt importante pentru 
realizarea obiectivelor și nici 

solicitante. 

Consilieri de carieră 
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 crize  
 probleme surprinzătoare 
 proiecte cu termene limită 
 Ședințe și pregătiri 

 
 
 

 trivialități, rutine 
 email-uri comerciale 
 anumite apeluri telefonice 
 acțiuni care semnifică risipă 

de timp 
 activități de “evadare” 

 pregătire 
  prevenție 
  clarificarea valorilor 
  planificare 
 realizarea relațiilor 
 creație autentică 
 catalizarea puterii interioare 

URGENT NEURGENT 
IM

P
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A
N
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 Întreruperea anumitor 
apeluri telefonice 

 email-uri, ședințe, rapoarte 
 multe probleme urgente și 

imediate 
 multe activități populare 

 

1 2 

3 
 

4 
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Prin lucrul permanent în CADRANUL 1, o persoană este 
prinsă în rutina de zi cu zi și pierdere perspectiva, NU ARE 
TIMP SĂ PLANIFICE, să prevadă, să se gândească și sfârșește 
prin brun aut, ceea ce determină OBOSEALĂ ȘI STRES. 
Dacă se utilizează cel mai des cadranul 3,  persoana va 
resimți aceleași efecte ca cea din cadranul 1, cu privire la 
urgență, dar mai rău, deoarece are în vedere sarcini inutile 
pentru realizarea obiectivelor, astfel încât CONTROLUL ESTE 
PIERDUT și concentrarea are loc doar pe termen scurt. 
Dacă se lucrează în cadranul 4, sarcinile de responsabilitate 
sau sarcinile de conformare la obiective nu vor fi realizate 
niciodată, și nici nu vor îmbunătăți sau nu vor contribui la 
activitatea profesională. 
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Astfel, ÎNCERCAȚI 
ÎNTOTDEAUNA SĂ LUCRAȚI ÎN 
CADRANUL 2: deoarece veți 
lucra cu VIZIUNE, într-un MOD 
ECHILIBRAT, cu suficient timp 
pentru planificare, controlare, 
gândire și prin CONCENTRAREA 
PE REALIZAREA OBIECTIVELOR 
și dezvoltarea în cadrul 
companiei. 
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T

 

NEURGENT 
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PLANIFICARE Fără obiective, nimeni nu știe ce să facă și fără planificare, 
nimeni nu știe când să facă. Atingerea sarcinilor trebuie 
planificată și programată. Planificată aduce viitorul în prezent în 
scopul activării cu privire la acesta și…acum. Planificarea 
permite: 
  De a diminua incertitudinea adusă de viitor. 
  De a previziona pentru realizarea obiectivelor dorite. 
  De a prevedea problemele. 
Planificarea definește ce dorim să facem. Când și ce resurse 
necesare aparțin programării. 
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PROGRAMARE Lucrurile nu se petrec singure, trebuie să aibă loc și pentru 
aceasta, trebuie să fie programate. 
Programarea este utilă pentru a:  
 Evita urgențele și crizele. 
 Prelua doar sarcinile posibile. 
 Lucra asupra aspectelor semnificative. 
 Elimina indecizia și amânările. 
 Respinge stresul și entuziasmul. 
 Menține controlul asupra acțiunilor și mediului imediat. 
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PROGRAMARE 

1. Pregătirea unei liste de 
lucruri de făcut azi / 
mâine. 
2. Repartizarea 
priorităților. 
3. Faceți asta zilnic. 

Este recomandat să alcătuiți un Plan de acțiune prin 
listarea diferitelor activități care trebuie efectuate, 
organizate pe proiecte și cu termene limită. Odată listate, 
activitățile trebuie prioritizate pe baza importanței și 
urgenței lor. 
Ulterior, activitățile trebuie organizate pe zilele 
săptămânii, luând în considerare durata reală a fiecărei 
sarcini și încercând să reajustați sarcinile în cicluri și restul de 
programare. 
Programarea pentru săptămâna următoare trebuie 
finalizată vineri și trebuie verificată luni, ca primă sarcină. 
Cinci minute pe zi pentru verificarea și optimizarea agendei. 
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PRINCIPIUL LUI PARETO 

Regula 80-20 

Principiul aplicat gestionării timpului poate fi 
afirmat după cum urmează: 

Concentrarea pe 20% din acțiuni (cele 
importante) determină 80% din rezultate. În 
timp ce concentrarea pe 80% din timpul 
celorlalte sarcini (mai puțin importante și 
productive), se obțin doar 20% din rezultate. 
Ceea ce este esențial absoarbe mai puțin timp, 
dar ceea ce nu este, prea mult. 
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• Ajutarea la PRIORITIZAREA celor mai importante sarcini. 

• Evitarea amânării respectivelor sarcini care sunt cele mai 
importante. 

• Concentrarea eforturilor pe respectivele sarcini care 
generează 80% din rezultatele dvs.  

• Diminuarea anxietății referitoare la finalizarea tuturor 
sarcinilor dvs., din moment ce doar 20% sunt cu adevărat 
importante. 

• Evitarea pierderii timpului pentru perfecționist, cu detalii 
superflue. 

• Vă ajută să luați decizii. 
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Cum să vă îmbunătățiți productivitatea prin aplicarea principiului 
Pareto: 

• Dedicați-vă cele mai bune programe acelor activități care produc 
80% din rezultatele dvs.  

• Dedicați 80% of din tmpul dvs. celor mai importante activități. 
Diferă de cazul anterior deoarece, de multe ori, o activitate 
importantă este una care evită o situație urgentă în viitor. 

• Prioritizați-vă sarcinile și decideți pe care o veți continua. Prin 
detectarea sarcinilor zilnice care generează 80% din veniturile 
sau rezultatele dvs., puteți decide aproape instantaneu fără a vă 
gândi pe care să le urmăriți.  
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MODELUL CELOR 5 S Fiecare 'S‘ are un obiectiv specific. Pe de 
o parte, metodologia indică : 
  Condițiile de lucru mai bune 

condiționează starea de bine a 
personalului  

 Este mai plăcut și mai sigur să lucrați 
într-un loc de muncă curat și ordonat. 

  Reducerea risipei de timp și energie.  
  Reducerea riscurilor la adresa sănătății 

și de producere a accidentelor. 
  Îmbunătățirea calității producției. 
  Siguranță la locul de muncă. 

Metoda celor 5 S este o tehnică de 
gestionare japoneză bazate pe cinci 
principii simple. 
Obiectivul său este de a obține 
locuri de muncă mai bine 
organizate, mai curate și mai 
ordonate, în scopul obținerii unei 
productivități mai mari și a unui 
mediu de afaceri îmbunătățit. 
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JAPONEZĂ ROMÂNĂ CONCEPT OBIECTIV 

整理, Seiri Sortare Îndepărtarea 
articolașelor 
inutile 

Îndepărtarea 
articolelor 
ciudate din 
spațiul de lucru 

整頓, Seiton Ordonare  Aranjarea 
articolelor 
necesare 

Organizarea 
spațiului de lucru 
în mod eficient 

清掃, Seisō Luciu Eliminarea 
murdăriei 

Îmbunătățirea 
nivelului de 
curățenie de la 
locul de muncă 

清潔, 
Seiketsu 

Standardizare Semnarea 
anomaliilor 

Împiedicarea 
murdăriei și 
dezordinii 

躾, Shitsuke Susținere Îmbunătățire 
continuă  

În acest sens, 
sprijinirea 
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  Anumite întreruperi sau impedimente întrerup planurile. 

 Acești factori deranjați ai timpului disponibil sunt numiți Factori 
Cronofagi.  

• Prezintă un impact negativ dublu: 

• Aceștia sunt  factori de utilizare ineficientă a timpului, 
mergând de la productivitate la ceva neproductiv  

• Și repartizarea priorităților în mod destabilizator 
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• Perfecționism excesiv. 

• Organizare personală 
inadecvată. 

• Lipsă de control. 

• Lipsă de delegare. 

• Lipsă de concentrare (visare) 

• Evitarea a ceea ce nu ne place 
să facem. F
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• Ședințe, email-uri, telefoane 

•  Întreruperi  

• Transmiterea sarcinilor inadecvate 
pentru locul de muncă  

• Birocrație excesivă în cadrul 
organizației. 

• Urgențe excesive. 
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Evitarea 
perfecționismului 

excesiv 

Evitarea 
conflictelor 

Evitarea 
distragerilor 

Învățați să 
spuneți ” 

NU” 

 Gestionare
a adecvată a 

ședințelor 
Învățați să 

delegați 

Menținerea 
zonei de 

lucru 
ordonate 

Prioritizare 
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CONCLUZII Trecerea la punctul următor odată ce l-ați finalizat pe cel 
anterior 

Planificarea obiectivelor 
importante 

Repartizarea priorităților 

Programarea acțiunilor  
pentru a le realiza 

Lucru asupra a ceea ce este esențial 

Evaluarea rezultatelor și   
programarea pentru a  
doua zi 

Menținerea spațiului de 
lucru organizat 
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 Stephen R. Covey's book, The 7 Habits of Highly Effective People 
 SMART Goals. How to Make Your Goals 

Achievablehttps://www.mindtools.com/pages/article/smart-goals.htm 
 Time Management Skills | SkillsYouNeed 
https://www.skillsyouneed.com › time-management 
 8 Tips for Effective Time Management | QuickBooks 
https://quickbooks.intuit.com › employees › 8-tips-for. 
 5S (methodology) – Wikipedia. 
 Understanding the Pareto Principle (The 80/20 Rule ... 
https://betterexplained.com › articles › understanding-t 
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www.emotional-employment.eu 

www.facebook.com/emotional-employment 

www.linkedin.com/company/emotional-employment/  
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