
  
 

1 
 

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

Co-finanțat prin  
Programul Erasmus al 

Uniunii Europene 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Emotional Employment  
IO1 HARTA ABILITĂȚILOR 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  
 

2 
 

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

Co-finanțat prin  
Programul Erasmus al 

Uniunii Europene 

1) INTRODUCERE: 
 

Modul în care lucrăm se schimbă, ca și modul de căutare a unui nou loc de muncă și 
astfel, strategiile, instrumentele și abilitățile necesare, utilizate și căutate sunt supuse 
unei evoluții importante. Inteligența emoțională este prezentată ca fiind unul dintre cele 
mai importante instrumente în viață, dar și în procesul de căutare a unui loc de muncă. 
 

Unul dintre obiectivele proiectului a fost identificarea a ceea ce gândesc consilierii de 
carieră despre această idee de Inteligență Emoțională și despre abilitățile / competențele 
conținute în aceasta.  
 

Pe baza concluziilor grupului de experți referitoare la orientarea în carieră (IO1), 
există 10 abilități care sunt vitale pentru procesul de căutare a unui loc de muncă. 
 

Aceste abilități sunt foarte necesare din momentul în care șomajul afectează toate 
palierele vieții, economice și ale sănătății, mai ales la nivel psihologic. 

 
Raportul de față arată că piața muncii și interviurile pentru ocuparea unui loc de 

muncă își modifică procedurile, iar persoanele trebuie să fie mai pregătite pentru a le 
gestiona, din punct de vedere emoțional. 
 

Experții din toate țările au conchis că este necesar să se determine nivelul de 
competențe emoționale al persoanelor care se află în căutarea unui loc de muncă și  să 
ghideze intervenția consilierilor și ale specialiștilor în vederea dezvoltării abilităților 
emoționale pentru persoanele șomere. 
 

În mod similar, se conchide că respectivii consilieri de carieră trebuie să fie formați în 
domeniul Inteligenței Emoționale, astfel încât aceștia să poată lucra cu grupurile 
vulnerabile. 
 
 

2) ANALIZAREA PROBLEMEI 
 

 
ANALIZA problemei ajută consilierii profesionaliști să vizualizeze situația din prezent 

și astfel, să determine persoana în cauză să conștientizeze modificările necesare, de la 
nivel emoțional, care sunt cerute pentru a produce rezultatele de succes ale unei 
intervenții. 
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Exemplu: 
 

 Identificarea problemei: conflict din motive rasiale 

 Vizualizarea situației: Ce mi se întâmplă? Este ceva intern, din mine, sau este ceva 
determinat de situația exterioară? 

 Identificarea cauzelor: Nu înțeleg modul în care persoana se exprimă. 

 Definirea soluțiilor: Aplicarea IE în cadrul abilităților de ascultare activă.  

 Alte alternative: Identificarea unei persoane de sprijin / a unui traducător. 
 
 
 

3) IDENTIFICAREA NEVOILOR: 
 

Evenimentele de multiplicare și atelierele, ca și focus grupurile pe care le-au 
desfășurat partenerii pe durata proiectului ne-au ajutat să obținem informațiile necesare 
în scopul creării unei hărți pentru implementarea acestor instrumente, pe baza nevoilor 
persoanelor aflate în căutarea unui loc de muncă, în timpul acestui proces de căutare a 
unui loc de muncă. 

 

SITUAȚIA  

IDENTIFICAREA 
PROBLEMEI 

VIZUALIZARE  

IDENTIFICAREA 
CAUZELOR 

DEFINIREA SOLUȚIILOR 

ALTE  

ALTERNATIVE  
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În vederea desfășurării activităților cu consilierii de carieră pentru identificarea 
abilităților necesare pentru implementarea Inteligenței Emoționale pentru piața muncii, 
instrumentul utilizat în cadrul atelierelor organizate a fost ROATA VIEȚII.  

 

INSTRUMENTUL UTILIZAT: ROATA VIEȚII 

Pentru desfășurarea procesului de identificare a nevoilor, propunem ca instrument 
"Roata vieții" adaptată pe baza Anexei I la acest document. 

• Prima rundă se va finaliza cu scorul minim util, în conformitate cu criteriile consilierului 
de carieră.  

• A doua rundă se va finaliza cu scorul real, astfel fiind identificate decalajele de 
cunoștințe și aspectele asupra cărora trebuie să se lucreze. 

• Concomitent, persoanele fără un loc de muncă vor fi rugate să acorde un scor 
abilităților, pe baza percepției lor asupra "roții". 

 
 

4) HARTA ABILITĂȚILOR 
 

După compilarea tuturor datelor menționate mai sus, am putea alcătui o hartă a 
abilităților prin clasificarea lor pe baza domeniului: Individual sau Interpersonal, ca și a 
fazei procesului pe care îl afectează: Input- Inițierea procesului, Procesul – Dezvoltarea 
procesului, Output – Ultima fază, care reprezintă rezultatele.  
 
 
Domenii:  

- INTRAPERSONAL (INDIVIDUAL): reprezintă abilitățile, percepțiile și atitudinile 
interne care apar în mintea unei persoane și pe care le folosește respectiva 
persoană pentru a gestiona situațiile din lumea reală. 

- INTRAPERSONAL: reprezintă abilitățile, calitățile și comportamentele de care are 
nevoie și pe care le utilizează o persoană pentru a interacționa cu alți indivizi.   

 

Impacturi:  

- INPUT: În acest caz, reprezintă resursele/abilitățile alocate pentru programarea 
unei sarcini.  

- PROCESUL: Reprezintă abilitățile de care avem nevoie pentru realizarea unei 
sarcini. 

- OUTPUT: În cadrul hărții noastre, reprezintă abilitățile de care avem nevoie pentru 
analizarea rezultatelor procesului și pentru îmbunătățirea sa. 
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Exemplu:  

 INPUT PROCESUL OUTPUT 

INTRAPERSONAL 
(ABILITĂȚI 
INDIVIDUALE) 

- motivație 
- responsabilitate 
personală 

- rezistența la stres 
- autoreglare 

- luarea deciziilor 
- încredere în sine 

INTERPERSONAL 
(ABILITĂȚILE DE 
INTERACȚIONARE 
UNII CU CEILALȚI) 

- rezolvarea 
conflictelor 
- comunicare 

- conștientizare de 
sine 
- comunicare 
- gestionarea timpului 

- autoreglare 

 

 

5) CONCLUZII: 
 

Această parte a proiectului reprezintă o secțiune "Cum se face" pentru toți consilierii 
de carieră care doresc să înceapă introducerea mai multor abilități de inteligență 
emoțională în procesele de intervenție desfășurate cu utilizatorii. Cu ajutorul acestor 
schimbări,  respectivele persoane se vor adapta la cerințele pieței muncii și vor putea 
ajuta mai bine persoanele șomere, în vederea dezvoltării respectivelor abilități și 
identificării cu succes a unui loc de muncă. 

 
După analiza nevoilor efectuată de mentorul pentru găsirea unui loc de muncă și după 

evaluarea abilităților necesare în cadrul activității sale, s-a concluzionat că trebuie 
dezvoltate 10 abilități emoționale, 20 instrumente de învățare și 20 instrumente de 
formare. 
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1. Rezistența la stres 
 Instrumente de învățare: 
1.1. Rezistență la stres 1: Definiția stresului și a rezistenței la stres 
1.2. Rezistență la stres 2: Cunoștințe asupra Sindromului Adaptării Generale și asupra 

impactului acestei abilități asupra performanțelor de la locul de muncă 
 Instrumente de formare: 
1. Stres  
2. ABCDE 
 

2. Empatie:  
 Instrumente de învățare: 
2.1. Empatie 1: CONSILIER EMPATETIC 
2.2. Empatie 2: Gestionarea oamenilor 
 Instrumente de formare: 
1. Cum să fiți empatici 
2. Gestionarea oamenilor 
 

3. Gestionarea timpului: 
 Instrumente de învățare: 
3.1. Gestionarea timpului 1: Introducere 
3.2. Gestionarea timpului 2: Instrumente pentru îmbunătățirea gestionării timpului  
 Instrumente de formare: 
1. Matricea Eisenhower 
2. Metoda GTD 
 

4. Auto-încredere: 
 Instrumente de învățare: 
4.1. Încredere în sine 1: Introducere 
4.2. Încredere în sine 2: Metode pentru sporirea încrederii în sine 
 Instrumente de formare: 
1. Încrederea în sine și influența sa 
2. Metoda Mandala 

 
5. Comunicare: 

 Instrumente de învățare: 
5.1. Comunicare 1: Comunicarea eficientă 
5.2. Comunicare 2: Stiluri de comunicare 
 Instrumente de formare: 
1. Comunicare eficientă 
2. Activitatea Copycat/Copiere 
 

6. Flexibilitate / Acceptarea schimbărilor: 
 Instrumente de învățare: 
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6.1. Flexibilitate 1: Introducere  
6.2. Flexibilitate 2: Cunoștințe și resurse pentru sporirea nivelurilor superioare de 

flexibilitate  
 Instrumente de formare: 
1. Chestionar 
2. Cu susul în jos 
 

7. Luarea deciziilor: 
 Instrumente de învățare: 
7.1. Luarea deciziilor 1: Înțelegerea procesului decizional și luarea deciziilor eficiente  
7.2. Luarea deciziilor 2: Rezolvarea problemelor 
 Instrumente de formare: 
1 Efectul de înrămare 
2. Matricea deciziilor 
 

8. Motivație: 
 Instrumente de învățare: 
8.1. Motivație 1: Motivație intrinsecă 
8.2. Motivație 2: Cum să te auto-motivezi cu ajutorul optimismului 
 Instrumente de formare: 
1. Cum sunt perceput? 
2. Valorile muncii 
 

9. Rezolvarea conflictelor: 
 Instrumente de învățare: 
9.1. Rezolvarea conflictelor 1:  3 abilități principale pentru rezolvarea conflictelor 
9.2. Rezolvarea conflictelor 2:  Învățați cum să ascultați 
 Instrumente de formare: 
1. 6 Pălării pentru găsirea unui loc de muncă 
2. Cei 4 Călugări 
 

10. Responsabilitate personală: 
 Instrumente de învățare: 
10.1. Responsabilitate personală 1: Introducere  
10.2. Responsabilitate personală 2: Cum se dezvoltă responsabilitatea personală  
 Instrumente de formare: 
1. Scara Responsabilității 
2. Analiza Abilităților 
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ANEXA I 
 

 

 

Ventas 
Motivație Auto-reglare Luarea deciziilor 
Rezistența la stres Responsabilitate personală Conștientizare de sine 
Comunicare Rezolvarea conflictelor Gestionarea timpului 
Încredere în sine 


