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PARTEA 1. INTRODUCERE 
 

Proiectul "EMOTIONAL EMPLOYMENT" este dedicat consilierilor în carieră, dar și 
persoanelor aflate în căutarea unui loc de muncă care își propun să îmbunătățească 
abilitățile personale și sociale. 

A doua fază a proiectului este orientată asupra persoanelor aflate în căutarea unui 
loc de muncă, cu intenția de a dezvolta instrumentele de care acestea au nevoie, în mod 
specific, pentru îmbunătățirea procesului respectiv de căutare a unui loc de muncă. 

Abilitățile pe care le are în vedere acest grup țintă ca fiind foarte necesare în cadrul 
procesului au fost selectate pe baza rezultatelor focus grupurilor organizate de partenerii 
din cadrul proiectului, în fiecare țară, și sunt următoarele: 

 

1. Motivație 
2. Autoreglare  
3. Luarea deciziilor 
4. Rezistența la stres 
5. Responsabilitate personală 
6. Conștientizare de sine 
7. Comunicare 
8. Rezolvarea conflictelor 
9. Gestionarea timpului 
10. Încrederea de sine 

 
 Pe lângă cele alese de persoanele aflate în căutarea unui loc de muncă, am 
adăugat și alte abilități pe care le considerăm semnificative. Instrumentele adăugate ajută 
la formarea  

- asertivității,  
- luării deciziilor și 
- lucrului în echipă. 

 
Mai jos, puteți găsi definițiile și descrierile abilităților pe care acest grup le-au 

considerat esențiale, ca și instrumentele necesare pentru formarea acestora. 
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PARTEA 2. DEFINIȚII ȘI DESCRIERI 
 

1. Motivația 
Factorii interni și externi care stimulează dorința și energia oamenilor de a fi permanent 
interesați de și angajați pentru efectuarea activităților de la un loc de muncă, a unui rol 
sau a unui subiect sau de a încerca să atingă un obiectiv. Motivația derivă din 
interacțiunea factorilor conștienți și inconștienți, cum ar fi intensitatea dorinței sau a 
nevoii, stimulentul sau valoarea recompensei intrinsecă obiectivului, ca și așteptările 
persoanei respective și cele ale colegilor săi. Acești factori reprezintă motivele unei 
persoane pentru a se comporta într-un anumit mod. 

 

2. Autoreglare 
Reprezintă abilitatea de a activa pe baza interesului dvs. pe termen lung, acesta fiind 
corespunzător valorilor cele mai profunde ale fiecărei persoane. Din punct de vedere 
emoțional, autoreglarea este abilitatea de a vă calma atunci când sunteți supărat și de a 
vă înveseli atunci când vă simțiți deprimat.  

 
3. Luarea deciziilor 

Procesul cognitiv de selectare a unei alegeri logice dintre opțiunile pe care le aveți la 
dispoziție. La momentul încercării de a lua o decizie adecvată, o persoană trebuie să 
evalueze elementele pozitive și elementele negative ale fiecărei opțiuni, ca și să ia în 
considerare toate alternativele. Pentru un proces decizional eficient, o persoană trebuie și 
să poată prevedea rezultatul fiecărei opțiuni și, pe baza tuturor acestor aspecte, să 
determine care opțiune este cea mai bună pentru respectiva situație specifică. 

 
4. Rezistența la stres 

Reprezintă pragul la care o persoană poate trata eficient și corespunzător situațiile 
stresante și le poate gestiona. Stresul este o reacție biochimică normală care apare atunci 
când cortexul prefrontal al creierului secretă și reglează un hormon al stresului denumit 
dopamină. Nivelurile mari de stres pot afecta funcția cognitivă (adică, concentrarea), 
interferează cu relațiile de acasă și/sau de la locul de muncă, ca și determină aspecte  
negative la adresa stării de sănătate viitoare. Totuși, o cantitate redusă de stres poate fi 
benefică pentru o persoană prin sporirea concentrării pe sarcinile rutiniere și/sau prin 
determinarea avertizărilor la adresa amenințărilor potențiale. 

 
5. Responsabilitate personală 

Constituie convingerea noastră că suntem complet responsabili pentru propriile noastre 
acțiuni și consecințe. Reprezintă o alegere, o mentalitate și o exprimare a integrității. 
Unele persoane o pot demonstra mai mult decât altele, dar este un aspect care poate și 
trebuie să fie învățat deoarece nu este doar baza unei vieți de succes, ci și o cerință 
obligatorie pentru fericire.  



  
 

4 
 

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

Co-finanțat prin Programul 
Erasmus al Uniunii 

Europene 

 
            6. Conștientizare de sine 
Este abilitatea de a te concentra asupra ta și asupra modului în care acțiunile, gândurile 
sau emoțiile tale se aliniază sau nu la standardele tale interne, dar și abilitatea de a te 
vedea clar și obiectiv prin reflecție și introspecție. 
 

7. Comunicare 
Reprezintă actul de transferare a informațiilor dintr-un loc în altul. Procesul comunicării 
interpersonale nu poate fi considerat un fenomen care se 'întâmplă’ pur și simplu, ci 
trebuie considerat un proces care implică negocierea, de către participanți, a rolului lor în 
cadrul acestui proces, indiferent dacă în mod conștient sau inconștient.  

 
8. Rezolvarea conflictelor 

Rezolvarea conflictelor poate fi definită ca procesul informal sau formal pe care două sau 
mai multe părți îl folosesc pentru a găsi o soluție pașnică la disputa lor. Scopul soluționării 
conflictelor nu este de a decide ce persoană are dreptate sau greșește; scopul este de a 
ajunge la o soluție care să mulțumească pe toată lumea. 

 
9. Gestionarea timpului 

Reprezintă procesul de organizare și planificare a modului de împărțire a timpului dvs. 
între anumite activități specifice. Nereușita de gestionare a timpului dvs. vă afectează 
eficacitatea și determină apariția stresului. Gestionarea adecvată a stresului vă permite să 
lucrați mai inteligent, nu mai mult, astfel încât să puteți face mai multe într-un timp mai 
scurt, chiar și atunci când timpul pe care îl aveți disponibil este redus, iar presiunea mare.  

 

10. Încrederea de sine 
Face referire la o abilitate care poate fi învățată și la o emoție care poate fi dezvoltată 
zilnică și în fiecare moment. Astfel, se pare că poate fi o alegere rațională, dar și 
capacitatea emoțională de dezvoltare a încrederii. Încrederea în sine este o abilitate 
învățată de bazare pe resursele interioare ale fiecăruia dintre noi (adică, emoționale, 
mentale și fizice) în scopul navigării prin lume. 
 

11. Luarea deciziilor 
Procesul cognitiv de selectare a unei alegeri logice dintre opțiunile pe care le aveți la 
dispoziție. La momentul încercării de a lua o decizie adecvată, o persoană trebuie să 
evalueze elementele pozitive și elementele negative ale fiecărei opțiuni, ca și să ia în 
considerare toate alternativele. Pentru un proces decizional eficient, o persoană trebuie și 
să poată prevedea rezultatul fiecărei opțiuni și, pe baza tuturor acestor aspecte, să 
determine care opțiune este cea mai bună pentru respectiva situație specifică. 
 

12. Lucrul în echipă  

https://www.skillsyouneed.com/ips/interpersonal-communication.html
https://www.skillsyouneed.com/ips/interpersonal-communication.html
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Atunci când un grup lucrează împreună într-un mod coeziv, pentru atingerea unui obiectiv 
comun, crearea unei atmosfere de lucru pozitive și sprijinirea colegilor între ei, în vederea 
combinării punctelor tari individuale, totul în scopul sporirii performanței echipei.  
 

13. Asertivitate 

Reprezintă o formă de comportament caracterizată de o declarație încrezătoare sau o 
afirmare a unei declarații fără nevoia de a o dovedi. Această afirmă drepturile sau punctul 
de vedere al unei persoane fără amenințarea, într-un mod agresiv, a drepturilor altei 
persoane (asumând o poziție de dominare) sau fără a permite submisiv celeilalte persoane 
să ignore sau să refuze drepturile sau punctul de vedere al unei persoane.  
 

 

PARTEA 3. HARTA ABILITĂȚILOR 
 

 
1) INTRODUCERE: 

 
Pe baza concluziilor celei de-a doua părți a proiectului (IO2), ne aflăm la începutul 

unui proces de schimbare care afectează toate domeniile societății, într-un mod pozitiv și 
negativ.  

Unul dintre cele mai afectate medii este cel al persoanelor aflate în căutarea unui loc 
de muncă. 

În cadrul acestui proiect, oferim o nouă perspectivă pentru atenuarea efectelor 
negative și pentru sporirea aspectelor pozitive. 

Pe baza concluziilor atelierelor, pentru cele 10 abilități există o clasificare a 
importanței diferite, dar este clar că aceste 10 abilități devin din ce în ce mai importante 
în cadrul pieței muncii și având în vedere schimbările sociale impredictibile. 
 
 
 

2) ANALIZAREA PROBLEMEI: 
 

ANALIZA problemei ne ajută să facem primul pas și să vizualizăm situația în care se 
găsește fiecare persoană, ca și schimbările de care are nevoie, în procesul de căutare a 
unui loc de muncă, pentru a avea succes. Procesul implică participarea consilierilor de 
carieră și a persoanelor aflate în căutarea unui loc de muncă. 
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Exemplu: 
 
 Identificarea problemei: șomajul 
 Găsirea problemei: reorientarea profesională 
 Găsirea cauzelor: lipsa specializării, schimbările sociale etc.  
 Definirea soluțiilor: instruirea resurselor, resurse personale 
 Validarea mediilor: universități, contacte noi 
 Alte alternative: schimbarea specializării profesionale, schimbarea mediului  

 
 
 

3) GĂSIREA 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 bazate pe nevoile 
persoanelor aflate în căutarea unui loc de muncă, în timpul acestui proces de căutare a 
unui loc de muncă. 

 

INSTRUMENT UTILIZAT: ROATA VIEȚII 

IDENTIFICAREA 
PROBLEMEI 

GĂSIREA PROBLEMEI 

EXAMINAREA EFECTELOR 

GĂSIREA CAUZELOR 

DEFINIREA SOLUȚIILOR 
(MIJLOACE ȘI OBIECTIVE) 

VALIDAREA MEDIILOR 

ALTE ALTERNATIVE 
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Pentru desfășurarea procesului de găsire a nevoilor, propunem ca instrumente 
"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.   

 

Impact:  

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. 

 

Exemplu:  

 INPUT PROCESUL OUTPUT 

INTRAPERSONAL 
(ABILITĂȚI 
INDIVIDUALE) 

- motivație 
- responsabilitate 
personală 

- rezistența la stres 
- autoreglare 

- luarea deciziilor 
- încredere în sine 

INTERPERSONAL 
(ABILITĂȚILE DE 
INTERACȚIONARE 

- rezolvarea 
conflictelor 
- comunicare 

- conștientizare de 
sine 
- comunicare 

- autoreglare 
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UNII CU CEILALȚI) - gestionarea 
timpului 

 

 

5) CONCLUZII: 
 

Această parte a proiectului reprezintă o secțiune "Cum se face" pentru toate 
persoanele, mai ales pentru cele aflate în căutarea unui loc de muncă, care doresc să 
înceapă să se adapteze pentru schimbarea care, așa cum am menționat în introducere, 
devine din ce în ce mai evidentă. Urmând etapelor analizării problemei și identificării 
nevoilor, vom avea un punct de pornire bine definit pentru procesul de formare.  
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ANEXA I 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

Ventas 
Motivație Autoreglare Luarea deciziilor 

Rezistență la stres Responsabilitate personală Conștientizare de sine 

Comunicare Rezolvarea problemelor Gestionarea timpului 

Încredere în sine 
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PARTEA 4. INSTRUMENTELE DE FORMARE 
 
 
 Mai jos, puteți găsi instrumentele dezvoltare în vederea formării abilităților 
descrise mai sus, în următoarea ordine: 
 

- Motivație 
- Conștientizare de sine 
- Încrederea de sine 
- Comunicare și asertivitate 
- Luarea deciziilor și lucrul în echipă 
- Responsabilitate personală 
- Gestionarea timpului 
- Rezolvarea conflictelor 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

SKILL 1 – COMPLEX PROBLEM SOLVING 

                 ----- 
 

 

Motivația 

1)  DESCRIEREA INSTRUMENTULUI 

 

Realizările mele 

Acest instrument poate fi utilizat individual sau în grupuri. Moderatorul va încuraja participanții să 

reflecteze la realizările lor din ultimele 3, 6 sau 12 luni, asupra modului în care s-au simțit atunci când 

le-au atins și asupra abilităților pe care le-au utilizat și le-au învățat din aceste realizări . 

Utilizați anexa pentru finalizarea exercițiului. 

Durata: 20-40 minute 

 

 

2)  OBIECTIVELE INSTRUMENTULUI 

 

- Motivarea participanților să-și analizeze propriile realizări 

- Devenirea mai conștient cu privire la abilitățile atinse și potențialul existent  

 

 

3)  LEGĂTURA DINTRE INSTRUMENT ȘI ABILITATE  

 

Acest instrument va asigura ocazia pentru transmiterea conceptelor învățate pe baza secțiunilor dezvoltate în 

cadrul primului produs al acestui proiect. 

 

 

4)  RESURSE - MATERIALE 

 

- Foi de hârtie 

- Pixuri 
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SKILL 1 – COMPLEX PROBLEM SOLVING 

                 ----- 
 

 

Motivația 

5)  CUM SE APLICĂ ABILITATEA 

 

Pentru aplicarea acestui instrument, ne putem baza pe următoarele etape:  

PASUL 1 – Transmiterea Anexei 1 1 

PASUL 2 – Alcătuiți o listă a realizărilor dvs. 

PASUL 3 – Răspundeți întrebărilor din Anexă  

PASUL 4 – Descrieți-vă situația actuală prin indicarea unui număr cât mai mare de detalii  

PASUL 5 – Reflectați asupra modului în care puteți adapta răspunsurile întrebărilor anterioare la 

sentimentele dvs. interioare.  

               PASUL 6 – Concluzii și auto-reflectare. 

 

 

6)  CE TREBUIE SĂ ÎNVEȚE PARTICIPANȚII 

 

Acest instrument dă ocazia cursanților / beneficiarilor să devină mai conștienți de aspectele și abilitățile pe care 

le utilizăm în constant pentru a ne realiza obiectivele. 

 

 

7)  MATERIALE SUPLIMENTARE – LINK-URI 

 

- 
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SKILL 1 – COMPLEX PROBLEM SOLVING 

                 ----- 
 

 

Motivația 

ANEXA 1 

1) 

REALIZĂRI 

ANTERIOARE 

CE ABILITĂȚI AȚI UTILIZAT? CE ABILITĂȚI AȚI 

ÎNVĂȚAT? 

CUM V-AȚI SIMȚIT CU 

PRIVIRE LA ACEASTA? 

  

 

 

 

  

  

 

 

 

  

  

 

 

 

  

  

 

 

 

  

 

2) Descrieți-vă situația actuală: 

 

 

3) Cum puteți adapta / aplica răspunsurile transmise pentru întrebările anterioare în scopul motivării 

de sine?  
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SKILL 1 – COMPLEX PROBLEM SOLVING 

                 ----- 
 

 

Motivație 

1)  DESCRIEREA INSTRUMENTULUI 

 

Un moment special 

În cadrul acestei activități de învățare, participanții trebuie să reflecteze la un moment când s-au simțit 

speciali și motivați, iar apoi să-l descrie în detaliu. Pentru a face aceasta, puteți să vă ajutați cu întrebări 

ca: Unde locuiați? Ce și unde lucrați? Cum era o zi bună din viața dvs., începând de dimineață și până 

seara? Cu ce fel de oameni vă asociați? 

Utilizați anexa atașată acestui document pentru a efectua exercițiul.  

Durata: 20-40 minute 

 

 

2)  OBIECTIVELE INSTRUMENTULUI 

 

-  Sporirea învățării individualizate din situații deja experimentate. 

-  Încurajarea automotivării și încrederii în sine. 

 

 

3)  LEGĂTURA DINTRE INSTRUMENT ȘI ABILITATE  

 

Acest instrument de învățare este legat de abilitatea referitoare la automotivare dezvoltată în primul produs al 

acestui proiect. În consecință, învățarea practică este promovată și automotivarea se poate îmbunătăți. 

 

 

 

4)  RESURSE - MATERIALE 

 

- Anexa 1  

- Pixuri 
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SKILL 1 – COMPLEX PROBLEM SOLVING 

                 ----- 
 

 

Motivație 

 

5)  CUM SE APLICĂ ABILITATEA 

 

PASUL 1 – Înmânaâi Anexa 1. 

PASUL 2 – Reamintiți-vă un moment din viața dvs. când v-ați simțit cu adevărat motivat. 

PASUL 3 – Descrieți situația la care v-ați gândit în câmpul indicat ca parte a Anexei. 

PASUL 4 – Răspundeți întrebărilor indicate în Anexă, prin scrierea cât mai multor detalii este posibil.  

               PASUL 5 – Concluzii și autoreflectare. 

 

 

6)  CE TREBUIE SĂ ÎNVEȚE PARTICIPANȚII 

 

Acest instrument de învățare va ajuta beneficiarii să învețe cum propriile lor gânduri funcționează și cum pot fi 

utilizate acestea în vederea acordării de putere responsabilă lor înșiși. De asemenea, ajută la învățarea modului 

de profitare de experiențele și atitudinile anterioare, ca și la utilizarea acestora în alte momente și în situații de 

viață / sociale / profesionale / personale. 

 

 

7)  MATERIALE SUPLIMENTARE – LINK-URI 

 

-  
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SKILL 1 – COMPLEX PROBLEM SOLVING 

                 ----- 
 

 

Motivație 

ANEXA 1 

 

SITUAȚIA:  

 

 

 

 

 

 

 

ÎNTREBĂRI ATUNCI ACUM 

Ce v-a motivat cel mai mult în 

trecut? 

  

-Ce s-a întâmplat în viața dvs. 

atunci care nu mai are loc 

acum? 

  

-Ce nu se întâmpla atunci în 

viața dvs. care se întâmplă 

acum? Cum v-ar putea afecta 

acest aspect? 

  

 Care a fost motivul pentru care 

erați cu adevărat fericit atunci?  

  

Respectivul aspect s-a schimbat 

acum? 

  

Cu ce tip de oameni vă asociați 

la acel moment? 

  

Ce tip de oameni aveți acum în 

jurul dvs.? 

  

* Puteți adăuga orice întrebare care vă ajută în cadrul analizei.  

Co-finanțat de 
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SKILL 1 – COMPLEX PROBLEM SOLVING 

                 ----- 
 

 

Motivația 

1)  DESCRIEREA INSTRUMENTULUI 

De ce sau de ce nu? 

Acest instrument de învățare poate fi utilizat într-un grup mic sau mare, inclusiv cu un singur participant. 

Moderatorul va propune participanților să ia parte la o activitate fără a le da nicio altă explicație. Elementul 

esențial este de a înțelege ce lucruri mici i-au motivat pe cei care au răspuns ‘’da’’ la invitație și pe cei care au 

răspuns ‘’nu’’. 

Durata: 30 minute 

 

 

2)  OBIECTIVELE INSTRUMENTULUI 

 

       -      Înțelegerea îmbunătățită a ceea ce semnifică motivația pentru diferite persoane.  

- Conștientizarea modului de utilizare a propriului “mecanism al motivației” în diferite situații. 

- Înțelegerea faptului că nu toate persoanele sunt motivate de aceleași situații sau de aceleași lucruri – 

Acordarea atenției diferențelor și asemănărilor. 

 

 

3)  LEGĂTURA DINTRE INSTRUMENT ȘI ABILITATE  

 

Acest instrument de învățare este legat de abilitatea definită pentru motivația intrinsecă care a fost dezvoltată 

în cadrul primului produs al acestui proiect.  

 

 

 

 

4)  RESURSE – MATERIALE 

 

- 
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Motivația 

 

5)  CUM SE APLICĂ ABILITATEA 

 

PASUL 1: Moderatorul roagă grupul să ia parte la o activitate, fără a spune despre ce este vorba.  

PASUL 2: Se așteaptă ca toate persoanele să se decidă. Aveți grijă la detalii, reacții, comportamente, 

interese etc.  

PASUL 3: Întrebați fiecare participant ce l-a făcut să se alăture grupului fără a ști motivul. Luați notițe cu 

privire la toate motivele indicate. 

PASUL 4: Analizați toate motivele identificate în cadrul grupului. Apoi, acordați atenție tuturor 

strategiilor de motivare necesare pentru această acțiune. Care a fost motivul principal pentru motivația 

‘’involuntară’’?  

- De exemplu, curiozitate, dorința de a învăța ceva nou etc. 

 

 

 

6)  CE TREBUIE SĂ ÎNVEȚE PARTICIPANȚII 

 

- Înțelegerea îmbunătățită a diverselor condiții ale strategiilor de motivare.  

- Conștientizarea mecanismelor care le fac pe alte persoane să ia decizii pe baza motivației involuntare.  

- Sporirea capacității de cunoaștere a modului de acționare, printr-o abordare motivațională, în situațiile 

neașteptate.  

 

 

7)  MATERIALE SUPLIMENTARE – LINK-URI 

 

- 
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Autoreglare - RECOMPENSĂ 

1)  DESCRIEREA INSTRUMENTULUI  

Pentru a fi eficient, acest instrument trebuie să fie repetat în timp. Din moment ce are în vedere dezvoltarea 

întârzierii abilității de gratificare, va fi alcătuit din trei faze temporale:  

 deciderea asupra recompensei 

 așteptarea recompensei 

 plăcerea adusă de recompensă 

Astfel, durata activității nu poate fi definită din moment ce este o sarcină care se desfășoară în plan secund, 

pentru perioade lungi de timp. 

 

 

2)  OBIECTIVELE INSTRUMENTULUI 

 De a învăța modul de întârziere a gratificării 

 De a gestiona frustrarea 

 De a putea planifica pe termen lung 

 

 

3)  LEGĂTURA DINTRE INSTRUMENT ȘI ABILITATE  

Una dintre principalele abilități implicate în autoreglare este abilitatea de a întârzia gratificarea. Aceasta 

semnifică abilitatea de a amâna o recompensă, în timp. Această abilitate este vitală pentru reușită din moment 

ce vă permite să vă planificați obiectivele pe termen lung și să înțelegeți că rezultatele nu vin mereu imediat. Cu 

privire la aceasta, instrumentul de față vă va permite să vă reglați reacțiile la frustrare din moment ce veți 

înțelege că recompensele sunt primite, adeseori, după o perioadă lungă de așteptare.  
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Autoreglare - RECOMPENSĂ 

 

4)  RESURSE - MATERIALE 

Puteți utiliza acest model pentru completarea recompenselor dvs. și a momentelor când vă bucurați de ele. 

Tipăriți tabelul și puneți-l într-un loc vizibil, pentru a face această activitate mai eficientă. 

AMÂNAREA GRATIFICĂRII 

Recompensa Data 

  

 

 

 

*Link-ul pentru traducerea modelului în limba dvs. se află mai jos.  

 

5)  CUM SE APLICĂ ABILITATEA 
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Autoreglare - RECOMPENSĂ 

Pasul 1: Stabiliți o recompensă. Trebuie să alegeți o recompensă care să vă facă plăcere cu adevărat (nu trebuie 
să fie ceva mare). De exemplu,  puteți alege recompensa de a mânca un desert. Apoi, trebuie să definiți 
termenul (1 săptămână). Odată ce ați finalizat prima sarcină, puteți alege să vă faceți recompensa mai mare și 
să o primiți după o perioadă mai lungă de timp (1 lună, 2 luni). Este important să decideți ziua specifică (de 
exemplu, duminică, 3 noiembrie). Pentru a stabili obiectivul, puteți utiliza modelul propus la punctul “4) 
RESURSE MATERIALE” 

Pasul 2: Vizualizați modul în care vă veți bucura de recompensă. Încercați să vă imaginați cât mai detaliat posibil 
cum credeți că va fi. 

Pasul 3: Așteptați recompensa. Trebuie să evitați să consumați recompensa anterior datei pe care ați stabilit-o 
la Pasul 1.  

Pasul 4: Bucurați-vă de recompensă. 

 

Puteți repeta această activitate de câte ori doriți, de fiecare dată stabilind recompensele mai departe în timp și 
care să vă aducă o mai mare satisfacție referitor la sporirea nivelului de dificultate.  

 

 

6)  CE TREBUIE SĂ ÎNVEȚE PARTICIPANȚII 

Atunci când vă aflați în cadrul procesului de căutare a unui loc de muncă, adeseori vă simțiți frustrați. Acesta 

este un sentiment frecvent care apare normal, atunci când nu obțineți rezultatele pe care le sperați. În cadrul 

activității de față, învățăm cum să facem față frustrării prin înțelegerea faptului că, adeseori, rezultatele apar 

după o perioadă mai lungă de timp. 

 

7)  MATERIALE SUPLIMENTARE – LINK-URI 

https://www.britannica.com/science/delay-of-gratification 

https://www.psychologytoday.com/us/blog/your-emotional-meter/201712/the-benefits-delaying-gratification 

Link spre model, disponibil pentru traducerea în limbile naționale:  

https://www.canva.com/design/DAEDWSLYIHM/-KEoiZl7WGyC-OYyDgESfg/edit 
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Autoreglare - STOPP 

1)  DESCRIEREA INSTRUMENTULUI 

 

STOPP este o strategie care vă va ajuta pe loc, atunci când trebuie să gestionați emoții intense.  

Conține aspecte ale Terapiei Cognitiv Comportamentele (TCC), formării Dialectice Comportamentele (FDC) și 

ale meditației prin mindfulness pentru a vă ajuta să gestionați mai eficient și să vă soluționați răspunsul 

emoțional la un incident provocator, dificil sau care induce furia. 

 

Timp necesar: 25 minute (adaptabil) 

 

 

2)  OBIECTIVELE INSTRUMENTULUI 

 

Această tehnică are următoarele obiective: 

- De a ajuta persoana să se observe pe sine, în vederea cunoașterii propriilor reacții la o sarcină / un 

obiectiv. 

- De a ajuta persoana să reflecteze asupra a ceea ce trebuie să facă și să aibă o imagine de ansamblu 

asupra acțiunilor necesare.  

- De a ajuta persoana să poată determina care procedură este mai convenabilă, prin analizarea fiecărei 

sarcini. 

 

 

3)  LEGĂTURA DINTRE INSTRUMENT ȘI ABILITATE  

Autoreglarea implică anumite alte abilități cu privire la care persoana trebuie să lucreze. Tehnica STOPP va 

permite persoanei să obțină o întreagă perspectivă asupra acestor altor abilități, în vederea obținerii auto-

reglării. Aceste abilități sunt: 

- Autocontrol: De a gândi înainte de a acționa și de a reacționa într-un mod calm și rațional  

- Comunicare: Atunci când puneți în practică autoreglarea la locul de muncă, vă puteți îmbunătăți 

capacitatea de a asculta în mod activ și de a înțelege ceea ce vă cere superiorul să faceți do. 

- Adaptabilitate: Abilitatea de a vă adapta răspunsurile și emoțiile în funcție de diferite situații. 

- Gestionarea timpului: Atunci când puneți în practică autoreglarea, vă puteți îmbunătăți gestionarea 

timpului la locul de muncă, prin conștientizarea responsabilității pentru îndeplinirea termenelor limită. 

- Rezolvarea conflictelor: Puteți gestiona conflictele bine deoarece sunteți capabil să luați în considerare 

variate opinii și să empatizați mai bine cu colegii și cu alte persoane cu care interacționați la locul de 

Co-finanțat de 

Programul Ersmus+ al 

Uniunii Europene 



 

 

SKILL 1 – COMPLEX PROBLEM SOLVING 

                 ----- 
 

 

Autoreglare - STOPP 

muncă. 

- Optimism: Instruirea minții și a emoțiilor dvs. necesită, de obicei, o atitudine optimistă.   

 

 

 

4)  RESURSE - MATERIALE 

- Foi de hârtie 

- Pix 

 

 

 

5)  CUM SE APLICĂ ABILITATEA 

Persoana trebuie să urmeze pașii STOPP, acronim care reprezintă: 

• S – Stop! 

• Doar opriți-vă o clipă. 

• T – Respirați 

•  Observați-vă respirația pe măsură ce inspirați și expirați. 

• O – Observați 

• La ce vă gândiți acum?  

• Pe ce vă concentrați atenția? 

• La ce reacționați? 

• Ce senzații observați în corpul dvs.? 

• P – Faceți un pas înapoi – Obțineți o imagine de ansamblu  

• Care este imaginea de ansamblu? 

• Observați totul de deasupra. 

• Care este un alt mod de a analiza această situație? 

• Ce mi-ar spune un prieten de încredere acum? 

• Acest gând este un fapt sau o opinie? 

•  Care este o explicație mai rezonabilă? 
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Autoreglare - STOPP 

• Cât de important este acest aspect? Cât de important va fi peste 6 luni? 

• P – Puneți în practică ceea ce funcționează – Acționați 

• Ce aș putea face cel mai bine acum? Pentru mine? Pentru alții? Pentru situația dată? 

• Ce aș putea face care să se potrivească valorilor mele? 

 

 

6)  CE TREBUIE SĂ ÎNVEȚE PARTICIPANȚII 

 

Prin acest instrument, participanții vor putea să-și cunoască reacțiile cu privire la o anumită sarcină, să obțină o 

imagine de ansamblu a situației, ceea ce le va permite să ia decizii mai bune și mai practice, ca și să alcătuiască 

o hartă mentală pentru realizarea obiectivelor lor. 

 

 

7)  MATERIALE SUPLIMENTARE – LINK-URI  

https://www.youtube.com/watch?v=4x35DyHwfto 
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Autoreglare – Provocarea Meditație 21  

1)  DESCRIEREA INSTRUMENTULUI 

 

Provocarea Meditație 21 Zile. Meditația regulată este un proces de autocontrol în sine. Necesită voință pentru 

a putea lua o pauză și a permite gândurilor să vină și să plece, fără a acționa cu privire la acestea sau fără a 

deveni fixat pe idei.  

Meditația este o tehnică frecventă de Terapie pentru Autoreglare (TAR). TAR este o terapie centrată pe corp 

care se concentrează pe ajutarea persoanelor să învețe modul de a-și gestiona răspunsurile în moduri proactive 

și pozitive. Similar terapiei cognitiv comportamentale (TCC), TAR ajută persoanele să se conecteze mai bine la 

corpurile lor și la răspunsurile lor fizice, ca și să identifice moduri de a crea căi noi neutre care să permită reacții 

mai pozitive și reglare. 

Timp: 10 minute, pe durata a 21 de zile.  

 

 

2)  OBIECTIVELE INSTRUMENTULUI 

 

- De a putea opri dialogul interior și gândurile și de a vă conecta la sine.  

- De a îmbunătăți capacitatea de autocontrol.  

- De a îmbunătăți constanța și capacitatea de efort.  

 

 

3)  LEGĂTURA DINTRE INSTRUMENT ȘI ABILITATE 

 

Capacitatea de a menține un sentiment puternic al autocontrolului și reglării emoțiilor și comportamentelor 

noastre poate aduce multe beneficii. Pentru noi ca persoane, ca și în alte zone ale vieții noastre, mai ales în 

cadrul relațiilor personale sau atunci când dorim să realizăm ceva, cum ar fi găsirea unui loc de muncă.  

Meditația regulată ne va ajuta să ne menținem concentrați, relaxați și centrați, ne va îmbunătăți atitudinea și 

capacitatea de autocontrol.  

1. Autocontrolul Vă Ajută Să Vă Realizați Obiectivele. Deținerea unui autocontrol semnificativ că ajută să vă 

amânați impulsurile și dorințele imediate, în vederea concentrării pe obiectivele pe termen lung și realizării 

acestora, cum ar fi, de exemplu, găsirea locului de muncă dorit.  

2. Autocontrolul Vă Permite să Obțineți Rezistență Îmbunătățită la Provocările Vieții. Englert și Bertrams (2015) 

au descoperit că participanții cu autocontrol redus aveau performanțe slabe la momentul transmiterii unui 

răspuns la situațiile sub presiune. Participanții cu niveluri bune de autocontrol au indicat că erau mai puțin 

distrași de gândurile negative. Deținerea autocontrolului sporit ne ajută să ne menținem concentrați și să 

gestionăm provocările pe măsură ce par, fără a fi distrași, ca și cu o cantitate adecvată de control asupra 
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Autoreglare – Provocarea Meditație 21  

impulsurilor noastre. Atunci când trebuie să participăm la un interviu pentru un loc de muncă, de exemplu, 

dacă avem autocontrol, vom putea performa mult mai bine și ne vom putea controla starea de nervozitate 

pentru a o transforma în entuziasm controlat.  

3. Autocontrolul Vă Ajută să Construiți Relații Mai Puternice. În stările emoționale acute, persoanele pot izbucni 

și se pot comporta în moduri pe care nu le doresc. Cercetările au indicat că persoanele care pot demonstra un 

nivel superior de autocontrol și care se pot conecta la empatie, sunt mai capabile să mențină armonia în cadrul 

relațiilor lor apropiate, fiind capabile să mențină, de exemplu, o atmosferă adecvată la locul de muncă, între 

colegi. Din nou, acesta este un aspect cheie pentru competențele referitoare la angajabilitate care trebuie 

dezvoltate. 

 

 

4)  RESURSE - MATERIALE 

 
Acest material este opțional pentru a ajuta la procesul de meditație: 
Pernă și saltea de yoga sau scaun  
Muzică de meditație 
 
 
Caiet și pix pentru a alcătui un jurnal al reflecției.  

 

 

5)  CUM SE APLICĂ ABILITATEA 

Meditație: 

1. Începeți prin așezarea confortabil pe scaun. Puteți să vă închideți ochii, dacă vă simțiți confortabil, sau îi 
puteți ține deschiși, dar concentrați-vă pe așezarea mâinilor în poală.  

2. Încet, observați-vă respirația cu fiecare inspirație și expirație. Simțiți fiecare respirație pe măsură ce vă 
intră în nas, trece prin corpul dvs. și vă umple plămânii. 

3. Acum, observați cum corpul dvs. atinge mediul din jurul dvs. Picioarele pe podea, spatele lipit de 
spătarul scaunului sau așezarea în poziție lotus pe o pernă sau saltea de yoga. Simțiți fiecare parte a 
corpului dvs. și contactul cu alte elemente. 

4. Odată ce vă simțiți relaxat și cu mintea limpede, doar observați ce gânduri vă vin în minte, respirați și 
lăsați-le să plece.  

5. Concentrați-vă din nou asupra respirației dvs. Respirați de 9 ori cât de profund puteți. Atunci când 
observați că un gând continuă să vă vină în minte, analizați-l, identificați de unde provine, din ce 
îngrijorări și doar lăsați-l să plece.   
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Autoreglare – Provocarea Meditație 21  

6. Odată ce sunteți relaxat în profunzime, vizualizați-vă la locul de muncă dorit. Luați în considerare toate 
detaliile scenariului – unde vă aflați, cu cine sunteți acolo și ceea ce are loc. Imaginați-vă totul cât mai 
animat posibil. 

7. Reflectați asupra emoțiilor care vă sunt suscitate de acest scenariu. Ce se întâmplă în corpul dvs.? Ce 
gânduri vă vin în minte? Ce cuvinte spuneți? 

8. Reveniți și concentrați-vă asupra respirației și corpului dvs. Respirați de 3 ori și apoi deschideți ochii 
atunci când vă simțiți pregătit.  

Este o idee bună să notați într-un jurnal de fiecare dată când meditați și să vă urmăriți gândurile și vizualizările. 
Se recomandă să repetați această meditație de cât de multe ori considerați că este nevoie, dar încercați să fiți 
constant și să meditați timp de minim 21 de zile, consecutiv, odată pe zi.  

 
 

 

6)  CE TREBUIE SĂ ÎNVEȚE PARTICIPANȚII 

 

Cu ajutorul meditației regulate, vom învăța să ne acordăm timp nouă înșine, sentimentelor, gândurilor și viselor 

noastre, într-un mod conștient.  Repetarea meditației timp de minim 21 de zile ne va învăța să fim constanți și 

persistenți în ceea ce privește obiectivele noastre și să ne acordăm nouă înșine prioritate, la anumite momente.  

De asemenea, ne va permite să ne cunoaștem mai bine și să ne concentrăm cu propriile noastre griji și limitări 

și, să sperăm, să le putem depăși și să vizualizăm ceea ce dorim să realizăm și în ce mod.  

 

7)  MATERIALE SUPLIMENTARE – LINK-URI 
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Procesul decizional / Lucru în echipă 

1)  DESCRIEREA INSTRUMENTULUI 

Denumim această activitate “Activitatea 3x3x5”. 

Este o activitate desfășurată în scopul promovării lucrului în echipă și îmbunătățirii procesului decizional. 

Concomitent, este foarte utilă pentru generarea de noi idei într-un mod creativ. Poate fi desfășurată în grupuri 

mici de 3, 6, 9 etc. persoane și are o durată de 30 – 40 minute. 

 

 

2)  OBIECTIVELE INSTRUMENTULUI 

 

- Promovarea lucrului în echipă 

- Îmbunătățirea procesului decizional 

- Îmbunătățirea creativității în cadrul procesului decizional 

 

 

 

3)  LEGĂTURA DINTRE INSTRUMENT ȘI ABILITATE 

 

Acest instrument oferă posibilitatea de formare a abilităților decizionale și concomitent, sprijină colaborarea în 

cadrul echipei. 

 

 

4)  RESURSE - MATERIALE 

 

- Cutii de carton cu descrierea variatelor situații / probleme  

- Pixuri 

- Foi de hârtie goale 
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Procesul decizional / Lucru în echipă 

 

5)  CUM SE APLICĂ INSTRUMENTUL 

 

Aplicarea instrumentului: 

Pasul 1: Împărțiți participanții în grupuri de minim 2 persoane.  

Pasul 2: Dați fiecărui grup un afiș cu descrierea unei situații / probleme  

Pasul 3: Dați fiecărui participant o foaie de hârtie și un pix  

Pasul 4: Fiecare participant are 5 minute la dispoziție pentru a scrie 3 idei asupra modului de soluționare a 
situației / problemei respective. Apoi, se face schimb de foi, în cadrul grupului, și persoanele scriu alte 3 idei 
diferite. În cazul unui grup de 2 persoane, după 10 minute, vor exista 6 idei pe fiecare foaie de hârtie. În grupuri 
de câte 3 persoane, vor exista 18 idei pe fiecare foaie și așa mai departe. 

Pasul 5: Discutați ideile indicate și decideți care este cea mai bună soluție, în fiecare caz în parte.  

 

 

 

6)  CE TREBUIE SĂ ÎNVEȚE PARTICIPANȚII 

 

Participanții vor învăța să colaboreze, să-și argumenteze ideile, că soluția la problema care îngrijorează pe toată 

lumea poate fi mai ușor de identificat atunci când se cooperează (importanța lucrului în echipă) și că, la 

momentul confruntării cu o problemă, este necesar să luăm o decizie. 

 

 

7)  MATERIALE SUPLIMENTARE – LINK-URI 
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Procesul decizional / Lucru în echipă ? 

1)  DESCRIEREA INSTRUMENTULUI  

Denumirea: Alegerea locului de muncă 

Durata: 20-30 minute 

Acest instrument ne va ajuta să luăm decizii mai bune într-o situație în care trebuie să alegem între 2 opțiuni și 

ambele au părți bune și părți rele.  

 

 

 

2)  OBIECTIVELE INSTRUMENTULUI  

 

- Formarea persoanelor pentru procesul decizional. 

- Îmbunătățirea procesului decizional.  

 

 

 

3)  LEGĂTURA DINTRE INSTRUMENT ȘI ABILITATE  

 

Acum știm că ne putem îmbunătăți abilitățile personale și sociale prin formare. Pentru a face aceasta, trebuie 

să punem în practică toate elementele teoretice învățate.  

 

 

4)  RESURSE - MATERIALE 

 

- Descrierea situației (ANEXA 1) 

- Chestionar (ANEXA 1) 
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Procesul decizional / Lucru în echipă ? 

5)  CUM SE APLICĂ ABILITATEA 

 

PASUL 1: Citiți cu atenție situația (ANEXA 1). 

PASUL 2: Răspundeți întrebărilor din chestionar (ANEXA 1) și adăugați oricare alte întrebări care ar putea ajuta 

în procesul decizional. 

PASUL 3: Argumentați decizia.  

PASUL 4: Care ar putea fi consecința (rezultatul) deciziei? 

 

 

6)  CE TREBUIE  SĂ ÎNVEȚE PARTICIPANȚII  

 

- Asumarea responsabilității pentru decizia luată. 

- Învățarea și formarea persoanelor pentru procesul decizional.  

- Anticiparea și analizarea consecințelor posibile. 

 

 

 

 

7)  MATERIALE SUPLIMENTARE – LINK-URI 

 

ANEXA 1 (pagina următoare) 
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                 ----- 
 

 

Procesul decizional / Lucru în echipă ? 

A) SITUAȚIA: 

Fostul dvs. șef vă sună pentru a vă spune că situația din companie s-a modificat și că și-ar 

dori să reveniți pe același post, dar cu un salariu crescut. Sunt vești bune, chiar dacă mediul de lucru 

alături de colegi nu a fost cel mai bun și cerințele asociate locului de muncă au fost foarte stresante.  

În aceeași zi, primiți un alt apel telefonic prin care vi se confirmă că ați fost selectat pentru 

un post, ceea ce vă entuziasmează. Salariul este identic celui de la locul de muncă anterior, chiar 

dacă v-ar da un bonus pentru cheltuielile cu deplasarea deoarece locul de muncă se află la 50 km de 

casa dvs. Cel mai bun prieten lucrează acolo și v-a lăudat colegii și șefii din cadrul companiei. Pare să 

fie foarte fericit acolo. 

Trebuie să vă comunicați decizia în aceeași zi, după-amiaza.  

 

 

B) CHESTIONAR: 

o Care sunt elementele pro și elementele contra ale primei situații? 

o Dar ale celei de-a doua situații? 

o Ce vă entuziasmează cel mai mult cu privire la prima ofertă?  

o Car cu privire la cea de-a doua? 

o Ce elemente pentru apreciați cel mai mult? 

o Ce elemente contra nu vă plac cel mai mult? 

o Elementele pentru sunt mai importante decât cele contra, pentru prima situație? 

o Dar pentru cea de-a doua? 

o Care va fi decizia dvs.? 
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                 ----- 
 

 

Procesul decizional /  Lucru în echipă ? 

1)  DESCRIEREA INSTRUMENTULUI 

 

“Insula Supraviețuitorilor” 

Lumea trece printr-o invazie care ar putea determina eradicarea speciei umane. Într-o încercare de a ne asigura 

continuitatea, x oameni au ales să trăiască pe o insulă îndepărtată până când totul va trece: un fizician, un 

istoric, un profesor, un preot, un atlet, un doctor și un muzician. Pe durata călătoriei, apare o furtună și pentru 

a ajunge pe insulă, persoanele trebuie să reducă greutatea bărcii pe care se află și astfel, trebuie să-l arunce pe 

unul dintre ei peste bord.  

Durata de 30 – 40 minute. 

 

 

2)  OBIECTIVELE INSTRUMENTULUI 

 

- Observarea colaborării dintre participanți (lucru în echipă). 

- Observarea și îmbunătățirea procesului decizional. 

 

 

 

3)  LEGĂTURA DINTRE INSTRUMENT ȘI ABILITATE  

 

Acest instrument oferă posibilitatea formării abilităților decizionale și concomitent, sprijină colaborarea din 

cadrul unei echipe.  

 

4)  RESURSE - MATERIALE 

 

- Cartonașe cu descrierea situației  

- Cartonașe cu rolul fiecărui participant 
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                 ----- 
 

 

Procesul decizional /  Lucru în echipă ? 

 

 

 

5)  CUM SE APLICĂ INSTRUMENTUL 

 

Pentru a aplica instrumentul, trebuie să luăm în considerare următoarele: 

- participanții vor fi unicii supraviețuitori.  

- aceștia vor fi responsabili pentru asigurarea continuării speciei umane . 

- decizia asupra persoanei care va fi aruncată peste bord trebuie să fie unanimă. 

- nimeni nu se poate arunca singur peste bord.  

- toată lumea trebuie să argumenteze de ce trebuie să rămână în viață. 

 

Aplicarea instrumentului: 

Pasul 1: Prezentarea situației. 

Pasul 2: Repartizarea unui rol fiecărui participant. 

Pasul 3: Inițierea procesului decizional. 

Pasul 4: Analizarea procesului alături de toți participanții și verificarea a ceea ce au învățat, prin utilizarea 
acestui instrument. Cum se simte actorul care trebuie să fie aruncat peste bord? Dar persoanele care au trebuie 
să ia respectiva decizie? 

 

6)  CE TREBUIE SĂ ÎNVEȚE PARTICIPANȚII  

 

Prin utilizarea acestui instrument, dorim să analizăm procesul decizional și capacitatea de colaborare a 

participanților, și concomitent să putem evalua calitățile de empatie, asertivitate și leadership ale fiecărui 

participant.  

7)  MATERIALE SUPLIMENTARE – LINK-URI 

 

 

Co-finanțat de 

Programul Erasmus+ 

al Uniunii Europene 

 



 

 

SKILL 1 – COMPLEX PROBLEM SOLVING 

                 ----- 
 

 

Toleranța la stres – FAI  

1)  DESCRIEREA INSTRUMENTULUI 

FAI este acronimul pentru Concentrare, Acțiune și Inspirație. Cu ajutorul acestui instrument, participanții vor 

putea prevedea cum vor fi odată ce-și vor atinge obiectivul și astfel,  

- aceștia se vor putea concentra pe ceea ce-și doresc cu adevărat, 

- vor efectua Acțiuni pertinente pentru a-și atinge obiectivul, 

- vor obține Inspirația, dincolo de elementele care le aduc stres.  

Timp necesar: 30 minute 

 

 

2)  OBIECTIVELE INSTRUMENTULUI 

Identificarea convingerilor adevărate ale participanților pentru a-și putea depăși elementele mentale care îi 

limitează și a se îndepărta de modelele stresante.  

 

 

3)  LEGĂTURA DINTRE INSTRUMENT ȘI ABILITATE  

Uneori, ne stabilim limitări care ne condiționează viața cotidiană și acționează ca un filtru prin care creăm, 

interpretăm și interacționăm cu realitate. Atunci când spunem "viața e grea", “Mi-e teamă să găsesc un loc de 

muncă”, “Nu am calificarea necesară pentru a aplica pentru un post”, în mod inconștient utilizăm elementele 

de limitare generală care ne condiționează posibilitățile de a reuși și care ne sporesc cantitatea de stres. Dacă 

putem identifica limitările, va fi mai ușor să ne stabilim obiective clare și un traseu pentru a le realiza, astfel 

putând gestiona stresul. 

 

 

 

4)  RESURSE – MATERIALE  

Foi de hârtie și pix 

 

 

5)  CUM SE APLICĂ ABILITATEA 
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Toleranța la stres – FAI  

 

Vizualizarea este cu adevărat utilă în termeni de stabilirea unei hărți mentale cu privire la unde dorim să 

mergem și cum dorim să ne realizăm obiectivele. Pentru clarificarea obiectivelor lor specifice referitoare la 

găsirea unui loc de muncă, persoanele care se află în căutarea unei slujbe trebuie să reflecteze asupra 

următoarelor întrebări și să transmită răspunsurile lor: 

Întrebare Răspuns 

 

Cum veți fi atunci când vă veți fi atins obiectivul? 

 

Ce puteți face după ce îl veți atinge? 
 

Cm se va schimba viața dvs.? 
 

Ce persoane vă vor înconjura? 
 

Ce tip de obiecte veți avea? 
 

Ce gânduri veți avea? 
 

Ce emoții? 
 

Cine va fi fericit de noua dvs. situația? 
 

Cine vă va reevalua? 
 

 

 

 

 

6)  CE TREBUIE SĂ ÎNVEȚE PARTICIPANȚII 

Cu ajutorul acestui instrument, persoanele care se află în căutarea unui loc de muncă vor putea să se oprească 

un moment, într-un context stresant, să se distanțeze de el, să reflecteze asupra situației lor după ce își vor 

realiza obiectivul profesional și să urmeze o hartă mentală spre îndeplinirea obiectivului respectiv. 
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Toleranța la stres – FAI  

 

 

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

1)  DESCRIEREA INSTRUMENTULUI 

Acționarea (GTD) este o metodologie care se bazează pe ideea eliminării din minte a sarcinilor planificate și a 

proiectelor prin înregistrarea pe un suport extern și apoi divizarea lor în itemi de acțiuni. Aceasta permite 

concentrarea atenției pe acționarea asupra sarcinilor, în locul reamintirii lor.  

 

Timp necesar: 20 minute (adaptabil) 

 

 

2)  OBIECTIVELE INSTRUMENTULUI 

 

Organizarea și reducerea stresului printr-o tehnică simplă: 

- Identificarea sarcinilor pe care o persoană trebuie să le realizeze,  

- Vizualizarea rezultatului dorit, 

- Organizarea etapelor. 

 

 

 

3)  LEGĂTURA DINTRE INSTRUMENT ȘI ABILITATE  

 

Prin utilizarea unei cantități de timp redusă, dar eficientă, în scopul analizării unei sarcini mari pe care trebuie 

să o realizăm și ulterior, prin divizarea sarcinii globale în etape mai mici, acest instrument va ajuta participanții 

să-și îmbunătățească toleranța la stres.  

 

 

 

4)  RESURSE – MATERIALE 

- Foi de hârtie 

- Pix 
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Toleranța la stres- GTD 

 

5)  CUM SE APLICĂ ABILITATEA 

a) Alegeți o atmosferă relaxată 

b) Răspundeți următoarelor trei întrebări: 

1. Ce sarcină trebuie să duc la îndeplinire? 

2. Care este rezultatul mulțumitor pe care doresc să-l obțin?  

3. Care este acțiunea imediată pentru a avansa? 

c) Organizați-vă răspunsul în 3 etape, ca în imaginea de mai jos  

 

SARCINĂ (Ce trebuie să fac?) Pasul 1 (Acțiune imediată) Rezultat final (Rezultatul 

mulțumitor pe care doresc să-l 

obțin) 

Să aplic pentru un post în 

cadrul unei companii noi  

Actualizarea CV-ului meu Trimiterea aplicației mele 

 

 

 

 

6)  CE TREBUIE SĂ ÎNVEȚE PARTICIPANȚII 
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Toleranța la stres- GTD 

 

Cu ajutorul acestei sarcini simple, vom învăța să raționalizăm sarcinile și să le divizăm în etape mici, realizabile, 

care ne vor împiedica să acumulăm stres și ne vor ajuta pentru gestionarea sa, atunci când apare.  

 

 

 

7)  MATERIALE SUPLIMENTARE – LINK-URI 

https://en.wikipedia.org/wiki/Getting_Things_Done 
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Toleranța la stres – Terapia prin râs  

1)  DESCRIEREA INSTRUMENTULUI 

Această tehnică este o "fereastră spre obținerea relaxării, deschiderea capacității noastre de a simți, de a 

obține pacea, de a deveni creativi, doar prin utilizarea râsului ca modul spre acestea." 

Dacă provocăm râsul în situații stresante, creierul va elibera endorfine și va reduce stresul, crezând că suntem 

fericiți. Pentru a profita de acest fenomen, terapia prin râs a fost creată pentru eliberarea stresului și 

promovarea stării de bine. 

Cele mai multe tehnici de terapie se desfășoară în grup, dar utilizarea filmulețelor în care alți oameni râd ne 

face "fericiți". Cu ajutorul acestui instrument, nivelul nostru de stres se reduce, în timp ce nivelul endorfinelor 

pe care le secretăm cu ajutorul râsului crește. 

Timp necesar: 10 - 25 minute (adaptabil) 

 

 

 

2)  OBIECTIVELE INSTRUMENTULUI 

 

Printre alte avantaje și obiective, terapia prin râs are în vedere să:  

 

 Ne modifice perspectiva și să putem percepe problemele într-un mod mai relaxat 

 Sporească gândirea pozitivă și atitudinea pozitivă  

 Ne dezvolte capacitatea de a elimina angoasele și frustrarea, fără a ne simți vinovați.  

 

 

 

 

3)  LEGĂTURA DINTRE INSTRUMENT ȘI ABILITATE  

Depresia și anxietatea determină cheltuieli de 1 miliard USD, în cadrul economiei globale, sub forma 

productivității pierdute, pe baza cercetărilor efectuate de OMS.  

Terapia prin râs este una dintre tehnicile care funcționează cel mai bine atunci când este vorba de combaterea 

stresului și îmbunătățirea mediului psihosocial din cadrul unei organizații”. Atelierele de terapie prin râs vă dau 

voie să vă bucurați de beneficiile râsului, în grup sau individual: acesta reduce stresul, stabilizează emoțiile, 

îmbunătățește creativitatea și mediul de lucru. 

Fața noastră reflectează direct emoțiile noastre. Acesta este un fapt logic, dovedit în mod științific. Cercetătorii 

cred că fața reflectează ceea ce se întâmplă în mintea unei persoane și că aceasta chiar are abilitatea de a 
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Toleranța la stres – Terapia prin râs  

modifica starea emoțională care se ascunde în spatele ei. De exemplu, dacă provocăm râsul într-o situație 

stresantă, creierul eliberează endorfine și reduce stresul, crezând că suntem fericiți. Pentru a profita de acest 

fenomen, au fost dezvoltate exerciții în cadrul terapiei prin râs pentru eliberarea stresului și promovarea stării 

de bine. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4)  RESURSE – MATERIALE  

Conexiune la Internet  

Telefon mobil / computer 

Căști 

Link-uri / filmulețe 

 

 

 

5)  CUM SE APLICĂ ABILITATEA 

1. Identificați momentului când stresul vă copleșește și simțiți că aveți nevoie de o pauză.  

2. Părăsiți locul pe care îl generează situația stresantă, pentru dvs., și căutați un loc unde puteți fi singur.  

3. Rulați resurse pe YouTube "oameni care râd” sau “animale care fac ca oamenii". 

 (exemplu: https://www.youtube.com/watch?v=I7B2OO8IPyg ) 

4. Permiteți-vă să fiți molipsit de acel moment de fericire și  bucurați-vă de el. 

 
 
 

 

 

6)  CE TREBUIE SĂ ÎNVEȚE PARTICIPANȚII 
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Toleranța la stres – Terapia prin râs  

Această tehnică nu doar ajută la reducerea stresului și diminuarea anxietății, dar are și alte beneficii pentru 

sănătate. La nivel pulmonar, trebuie observat să râsul determină inhalarea unei cantități duble de oxigen și 

hiperventilarea naturală care favorizează toate procesele corporale, în timp ce, la nivel cardiovascular, râsul 

îmbunătățește circulația sanguină și tensiunea arterială. 

 

De asemenea, promovează secreția serotoninei, dopaminei și adrenalinei, cunoscute ca 'hormonii fericirii’, iar 

anumiți experți indică că râsul ajută la arderea caloriilor din moment ce, prin râs, mișcăm aproximativ 400 

mușchi din corpul nostru. 

 

 

 

 

 

 

 

7)  MATERIALE SUPLIMENTARE – LINK-URI 

https://www.youtube.com/watch?v=I7B2OO8IPyg 

https://www.youtube.com/watch?v=nlYlNF30bVg 
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Responsabilitate personală 

1)  DESCRIEREA INSTRUMENTULUI 

 

Jocul Vinei: Vina determină dispariția responsabilității. Persoanele care se află în căutarea unui loc de muncă fie 
perpetuează un ciclu al vinei, fie asigură un exemplu de responsabilitate pe care oamenii din jurul lor îl pot 
copia. Atunci când lucrurile nu merg bine, majoritatea oamenilor resimt nevoia de a se apăra și de a arunca vina 
în altă parte. Care este reacția naturală atunci când cineva se simt învinovățit? Răspunsul: de a deveni defensiv 
și de a învinovăți pe altcineva sau altceva. Nimeni nu va îndrăzni să-și asume responsabilitatea pentru 
rezultatele inadecvate și astfel, ciclul vinei va continua. 

Persoanele care se află în căutarea unui loc de muncă pot scurta jocul vinei prin organizare, atunci când 
încetează să mai arunce vina pe ceilalți și circumstanțele lor și trec la analizarea lor și la dezvoltarea unei soluții. 

Timp: 20-40 min. 

 

 

 

2)  OBIECTIVELE INSTRUMENTULUI 

 

1. De a analiza modul în care dăm vina pe circumstanțe și de a încerca să recunoaștem că putem identifica 

soluții prin investigarea modului în care funcționăm (analiză în detaliu).  

2. De a demonstra modul în care responsabilitatea personală derivă din sine și din faptul că nu permitem 

circumstanțelor să determine modul în care ne putem rezolva problemele.  

3. De a dezvolta o soluție, ceea ce este vital pentru a progresa în direcția găsirii unui loc de muncă. 

Concentrarea pe soluții, iar nu pe probleme. 

 

 

 

 

3)  LEGĂTURA DINTRE INSTRUMENT ȘI ABILITATE 

 

Analizarea problemelor ca oportunități de învățare. Atunci când nu percepem nicio problemă, nu poate exista 

nicio îmbunătățire și ulterior, nicio soluție. Încă învățăm cum să ne facem treaba mai bine, cum să identificăm 

soluții mai bune la problemele noastre și învățăm cel mai bine din propriile noastre greșeli.  
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Responsabilitate personală 

 

 

4)  RESURSE – MATERIALE 

 

Aplicarea instrumentului poate fi efectuată prin alcătuirea unei diagrame simple cu 3 coloane și organizarea 

unei discuții deschise, în vederea identificării soluțiilor. (Consultați anexa). 

 

 

 

 

 

5)  CUM SE APLICĂ ABILITATEA 

 

Există trei pași cheie a căror analizare se poate centra pe diferite aspecte ale procesului de căutare a unui loc de 

muncă. Pot avea loc mai întâi unele discuții brainstorming și apoi, se pot parcurge 3 etape. Alegerea unuia sau a 

două aspecte poate fi suficientă pentru finalizarea sarcinii. Subiectele pot varia: lipsa de cunoștințe, calificări 

insuficiente, mediul înconjurător, piața curentă a locurilor de muncă, domeniul de activitate etc.  

PASUL 1: Nu dați vina. Analizați subiectul și înregistrați în scris scuzele tipice pe care le au persoanele care sunt 

în căutarea unui loc de muncă și care le fac să dea vina pe alte persoane. 

PASUL 2: Analizați în detaliu. Reflectați asupra modului în care subiectul sau problema poate fi depășită prin 

analizarea propriei dvs. situații. Atunci când recunoaștem modul în care am contribuit la propriile noastre 

probleme, suntem asemănători unui detectiv care caută indicii pentru determinarea tuturor factorilor care ne-

au condus spre situația prezentă. Solicitarea regulată a feedback-ului este similară intervievării martorilor. 

Solicitarea regulată a feedback-ului și acceptarea sa cu recunoștință sunt vitale pentru dezvoltarea 

responsabilității personale. Cunoștințele semnifică putere, mai ales atunci când este vorba de îmbunătățirea 

situației dvs. prezente. Feedback-ul nu vă poate face rău, poate doar să vă ajute, astfel încât trebuie să-l tratați 

ca pe un cadou atunci când îl primiți. 

PASUL 3: Dezvoltați soluția. Persoanele care se află în căutarea unui loc de muncă, care solicită feedback și 

recunosc că  dețin o parte din vina pentru probleme lor se află deja la jumătatea drumului spre identificarea 

soluției. Dacă acestea fac parte din sistemul în care a fost descoperită o problemă, este probabil ca acțiunile lor 

să fi contribuit la problemă.  
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Responsabilitate personală 

 

 

 

6)  CE TREBUIE SĂ ÎNVEȚE PARTICIPANȚII 

 

Persoanele care se află în căutarea unui loc de muncă învață cum să se concentreze pe identificarea unei soluții 

la situația și circumstanțele lor, fără a da vina pe ceilalți și pe mediul extern.  

Procesul care implică inexistența învinovățirii, analizarea propriei persoane în detaliu și dezvoltarea unei soluții 

poate fi alcătuit din etape simple spre reflectarea asupra sinelui, cu privire la circumstanțele curente și găsirea 

unui punct de cotitură în atitudinea referitoare la căutarea unui loc de muncă. 

 

 

 

 

 

7)  MATERIALE SUPLIMENTARE – LINK-URI 

 

NU ÎNVINOVĂȚIȚI  ANALIZAȚI-VĂ ÎN DETALIU  DEZVOLTAȚI SOLUȚIA 
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Responsabilitate personală 
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Responsabilitate Personală 

1)  DESCRIEREA INSTRUMENTULUI 

 

Diagrama Responsabilității: Acest instrument simplu poate face persoanele care se află în căutarea unui loc de 

muncă responsabile pentru acțiunile lor deoarece ele încearcă să reușească cu privire la identificarea unei 

slujbe noi. Înregistrarea, într-una dintre coloane, a orei și în cealaltă, a activității efectuate, poate determina 

menținerea unei liste a ceea ce fac aceste persoane, într-un mod vizibil. 

Timp: 20-40 min. 

 

 

 

2)  OBIECTIVELE INSTRUMENTULUI 

 

Obiectivul diagramei responsabilității este de a asigura că persoana care se află în căutarea unui loc de muncă: 

1. Deține o diagramă vizibilă, prin care poate vedea activitățile pe care trebuie să le realizeze în fiecare zi.  

2. Evită lipsa ordinii și amânarea la nesfârșit. 

3. Se face responsabil pe sine însuși / însăși pentru ceea ce face sau nu face, în fiecare zi. 

 

 

 

 

3)  LEGĂTURA DINTRE INSTRUMENT ȘI ABILITATE 

 

Abilitatea face referire la asumarea responsabilității pentru acțiunile dvs. Analizarea lucrurilor pe care le-ați 

făcut și examinarea și reflectarea asupra diagramei responsabilității dvs. vă poate ajuta, ca persoane în 

căutarea unui loc de muncă, să vă modificați atitudinea și de asemenea, să vă utilizați timpul mai bine și mai 

eficient.  
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SKILL 1 – COMPLEX PROBLEM SOLVING 

                 ----- 
 

 

Responsabilitate Personală 

4)  RESURSE – MATERIALE 

 

Aveți nevoie doar de dvs., un pix și o foaie de hârtie sau bilețele post it.  

(Diagrama responsabilității  – consultați Anexa). 

 

 

 

 

5)  CUM SE APLICĂ ABILITATEA 

 

PASUL 1: Scrieți orele din zi pe care le petreceți, în mod normal, pentru căutarea unui loc de muncă.  

PASUL 2: Scrieți ceea ce ați făcut în fiecare oră. Reflectați asupra modului în care ați petrecut fiecare oră și 

scrieți ceea ce ați făcut. 

PASUL 3: Rupeți foaie din caiet și uitați-vă foarte bine la ea. Țineți-o. Analizați-o. În acest moment, vă 

considerați complet responsabil.  

PASUL 4: Marcați toate momentele când ați pierdut timp. Întrebați-vă: De ce am pierdut timp atunci? Acesta 

este cel mai important aspect. De ce? 

 

 

 

6)  CE TREBUIE SĂ ÎNVEȚE PARTICIPANȚII 

 

Forțați-vă să vă confruntați cu greșelile proprii. Analizați timpul pierdut. Lucrurile pe care nu le-ați făcut. 

Efectuați acest exercițiu o săptămână. Dacă chiar după 7 zile, veți observa că indicați aceleași scuze la 

momentul când vă întrebați “De ce?”, devine deja obositor. 

Dar, puteți face o schimbare. Puteți elimina greșelile. Acestea pot deveni atât de obositoare încât, într-un final, 

le veți abandona. 
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                 ----- 
 

 

Responsabilitate Personală 

 

7)  MATERIALE SUPLIMENTARE – LINK-URI 

 

ORA ACTIVITATEA 
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SKILL 1 – COMPLEX PROBLEM SOLVING 

                 ----- 
 

 

Responsabilitate personală 

1)  DESCRIEREA INSTRUMENTULUI 

 

Partener de responsabilitate: Dacă doriți să acționați cu succes pentru identificarea unui loc de muncă, trebuie 

să aveți un partener de responsabilitate care să vă ajute cu obiectivele dvs. Atunci când vă împărtășiți evoluția 

săptămânală unui prieten care vă sprijină, vă sporiți șansele de a vă realiza obiectivele chiar cu 75%.  

Timp: 20-40 min. 

 

 

 

2)  OBIECTIVELE INSTRUMENTULUI 

 

1. Să vă transformați prietenul care vă sprijină în partenerul dvs. de responsabilitate.   

2. Să vă înregistrați progresul prin faptul că aveți o persoană care vă ajută.  

3. Să profitați la maxim de acțiunile de căutare a unui loc de muncă, prin faptul că aveți un partener care vă 

analizează evoluția. 

 

 

 

 

 

 

3)  LEGĂTURA DINTRE INSTRUMENT ȘI ABILITATE  

 

Împărtășiți-vă progresul săptămânal unui partener. Dacă sunteți serios cu privire la atingerea obiectivelor dvs. 

de găsire a unui loc de muncă și de a vă transforma visul în realitate, trebuie să identificați un partener de 

responsabilitate care să vă ajute la analizarea progresului dvs.  

 

 

 

 

 

 

 

Co-finanțat de 

Programul Ersmus+ al 

Uniunii Europene 



 

 

SKILL 1 – COMPLEX PROBLEM SOLVING 

                 ----- 
 

 

Responsabilitate personală 

4)  RESURSE - MATERIALE 

 

Pix, foaie de hârtie și o listă a membrilor familiei și prietenilor dvs.  

 

 

 

 

5)  CUM SE APLICĂ ABILITATEA 

 

PASUL1: Cu ajutorului unui consilier de carieră, realizați o listă a persoanelor în care aveți încredere. 

PASUL 2: Momentul pentru discuții: Cine poate fi cel mai bun partener de responsabilitate referitor la căutarea 

unui loc de muncă? 

PASUL 3: Momentul deciziei: alegeți-vă partenerului de responsabilitate și asigurați-vă că rolul său îi este 

explicat.  

 

 

 

 

 

 

6)  CE TREBUIE SĂ ÎNVEȚE PARTICIPANȚII 

 

Cine este partenerul dvs.? Cine este cel care vă va sprijini, vă va încuraja și vă va motiva să continuați să 

progresați pentru realizarea obiectivului dvs.? 

Partenerul dvs. de responsabilitate nu trebuie să fie cineva cu foarte multe cunoștințe sau cineva care are mai 

mult succes decât dvs. Poate fi oricine, atât timp cât dorește să vă sprijine și să vă considere responsabil pentru 

progresul realizat. 
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                 ----- 
 

 

Responsabilitate personală 

 

 

 

7)  MATERIALE SUPLIMENTARE – LINK-URI 

 

Nu se aplică. 
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SKILL 1 – COMPLEX PROBLEM SOLVING 

                 ----- 
 

 

Conștientizare de sine – Promovarea  de sine 

1. Listați minim trei dintre punctele dvs. tari și interesele dvs.  

Puncte tari Interese 

  

  

  

 

2. Dacă cineva v-ar descrie unui angajator, ce ați dori ca el sau ea să spună despre 

dvs.? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Care sunt șase abilități, interese, valori sau caracteristici personale pe care un 

angajator, mentor sau coordonator de voluntari ar putea să le caute la cineva pe 

care îl recrutează? 
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                 ----- 
 

 

Conștientizare de sine – Promovarea  de sine 

4. Decupați și colecționați imagini pozitive din reviste care să reflecteze  

a.  Interesele dvs. 

b.  Abilitățile dvs. 

c.  Valorile dvs. 

d. Stilul dvs. de învățare 

e.  Caracteristicile personale, de exemplu, fericit, deschis, exuberant, tăcut  

f.  Aspectul dvs. fizic, de exemplu ordonat și curat  

g.  Obiceiurile dvs. de lucru, de exemplu serios, onest, punctual, rapid 

h.  Alte informații importante despre dvs., de exemplu ambițios, abilități speciale, animale de 

companie. 

 

5. Prin utilizarea conținutului de la întrebarea 4, proiectați și creați o scurtă reclamă 
(poate fi doar un discurs) care să indice că sunteți adecvat pentru un anumit rol ales 
de dvs. (poate fi ca angajat, membru al unei echipe sportive, lucrător cu voluntarii 
etc.) și puteți utiliza mediile adecvate (de exemplu, poster, broșură., revistă sau 
reclamă într-un cotidian). Dați frâu liber creativității dvs.!  
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SKILL 1 – COMPLEX PROBLEM SOLVING 

                 ----- 
 

 

Conștientizarea de sine – Promovarea de sine  

1)  DESCRIEREA INSTRUMENTULUI 

(Vă rugăm să introduceți o scrută descriere a instrumentului. Includeți timpul alocat.)  

Acest instrument încerce să reflecteze asupra conștientizării de sine prin gândirea pozitivă la adresa 

participanților. Va permite dezvoltarea unei imagini de sine pozitivă și le va permite participanților să se 

gândească la sine într-un mod pozitiv, ca potențiali angajați. 

Timp: 40 minute 

 

 

2)  OBIECTIVELE INSTRUMENTULUI 

(Vă rugăm, încercați să identificați 3 obiective principale ale instrumentului.) 

1. Dezvoltarea conștientizării de sine printr-o mentalitate pozitivă (imagine de sine). 

2. Identificarea punctelor tari personale și a know how-ului de promovare de sine.  

3. Îmbunătățirea performanțelor din cadrul interviurilor pentru locurile de muncă și a șanselor de a obține 

o slujbă. 

 

 

3)  LEGĂTURA DINTRE INSTRUMENT ȘI ABILITATE  

(Explicați legătura / conexiunea dintre acest instrument și abilitate.) 

Conștientizarea de sine reprezintă o abilitate emoțională importantă pentru sporirea șanselor de a obține un 

loc de muncă. Prin întrebările adresate și activitatea de promovare, o persoană are spațiul necesar pentru a se 

gândi la el / ea, în scopul identificării propriilor puncte tari și învățării modului de prezentare a unei imagini 

pozitive despre sine pentru alte persoane. Cu ajutorul acestui mod de gândire obiectiv și clar, persoanele vor fi 

pregătite mai bine pentru a se promova pe sine și a avea succes la interviuri. 

 

 

4)  RESURSE – MATERIALE  

(Explicați legătura / conexiunea dintre acest instrument și abilitate.) 

 Copii ale fișelor “Promovarea de sine” pentru fiecare persoană (2 pagini) 

 O varietate de reviste și cotidiene care conțin exemple de reclame  
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                 ----- 
 

 

Conștientizarea de sine – Promovarea de sine  

5)  CUM SE APLICĂ ABILITATEA 

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

1. Dați participanților fișe “Promovarea de sine” alături de anumite reviste sau cotidiene și rugați-i să 
completeze fișele.  

2. Cu ajutorul fișelor “Promovarea de sine”  (transmiterea răspunsului la întrebări), participanții vor proiecta / 
crea o scurtă reclamă (poate fi doar un discurs) care să le demonstreze adecvarea pentru un anumit rol 
ales de ei (poate fi un angajat, un membru al unei echipe sportive, un lucrător cu voluntarii etc.) și vor 
utiliza un mediu adecvat, așa cum este un poster, o broșură, o revistă sau o reclamă dintr-un cotidian. 

 

 

6)  CE TREBUIE SĂ ÎNVEȚE PARTICIPANȚII 

(Vă rugăm, explicați ce se poate învăța cu ajutorul acestei abilități. Pot fi utilizate exemple.) 

Această activitate va ajuta la dezvoltarea conștientizării de sine și a stimei de sine, prin determinarea 

participanților să-și exploreze interesele, abilitățile și valorile. Atunci când oamenii își pot identifica punctele 

tari personale și pot învăța cum să prezinte o imagine pozitivă de sine pentru alți oameni, aceștia se pot 

promova pe sine mai bine, în cadrul interviurilor.   

 

7)  MATERIALE SUPLIMENTARE – LINK-URI 

 

http://www.myfuture.edu.au (Pe baza unei fișe care se află aici.) 
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                 ----- 
 

 

Conștientizare de sine – Start, Stop, Continuă 

 

1)  DESCRIEREA INSTRUMENTULUI 

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

Instrument foarte util pentru a ajuta persoanele să devină mai conștiente de sine. “Start” reprezintă acele 

lucruri pe care participanții trebuie să le facă sau la care trebuie să fie atenți, “Stop” reprezint lucrurile pe care 

nu trebuie să le mai facă, iar “Continuă”, lucrurile pe care trebuie să continue să le facă.  

Timp: 20 minute 

 

 

2)  OBIECTIVELE INSTRUMENTULUI 

(Vă rugăm, încercați să identificați 3 obiective principale ale instrumentului.) 

 Ajută la deturnarea atenției de la gândirea/ acționarea inutilă.  

 Sporește conștientizarea participanților cu privire la gândurile și acțiunile lor. 

 Promovează stima de sine și motivația.  

 

 

3)  LEGĂTURA DINTRE INSTRUMENT ȘI ABILITATE 

(Explicați legătura / conexiunea acestui instrument cu abilitatea.) 

Reprezintă o modalitate excelentă pentru analizarea a ceea ce s-a întâmplat până acum, unde se situează 

participanții, ce pot îmbunătăți și pentru a-i încuraja să-și optimizeze și îmbunătățească situația. Prin trecerea în 

scris și reflectarea asupra lor înșiși sau asupra competențelor și acțiunilor lor, participanții se vor simți mai 

conștienți de sine și mai implicați în acționarea spre găsirea unui loc de muncă. 

 

4)  RESURSE - MATERIALE 

(Explicați legătura / conexiunea acestui instrument cu abilitatea.) 

Foi de hârtie, pixuri, creioane colorate, sticky notes. 

 

 

 

 

 

 

 

 

5)  CUM SE APLICĂ ABILITATEA 
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SKILL 1 – COMPLEX PROBLEM SOLVING 

                 ----- 
 

 

Conștientizare de sine – Start, Stop, Continuă 

 

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

1. Facilitatorul alege tema: poate fi “Șomajul”, în acest caz, sau oricare altele, la alegerea dvs.  

2. Participanții se gândesc la ce acțiuni trebuie să inițieze, oprească și continue, în căutarea unui loc de 

muncă. Această etapă poate fi efectuată individual sau în grupuri mici, apoi combinată pentru a reflecta 

opinia întregului grup. Dacă este vorba de un grup, utilizați o tablă pentru a colecta informațiile și dacă 

este vorba de un individ, utilizați postere, foi de hârtie și sticky notes sau pixuri.  

3. Facilitatorul combină/analizează toate contribuțiile, duplicatele din grup sau acțiunile similare și le 

elimină pe cele care nu sunt adecvate ideii avute în vedere, iar apoi discută rezultatele cu întregul grup. 

Odată ce este clarificată o listă de acțiuni finale, echipa votează asupra celor mai importante acțiuni 

care trebuie inițiate, oprite sau continuate.  

 

 

6)  CE TREBUIE SĂ ÎNVEȚE PARTICIPANȚII 

(Vă rugăm, explicați ce se poate învăța cu ajutorul acestei abilități. Puteți utiliza exemple.) 

Obiectivul este ca participanții să devină mai conștienți de acțiunile, gândurile și abilitățile lor ca persoane 

aflate în căutarea unui loc de muncă. Prin conștientizarea situației lor, a ceea ce fac bine sau rău, și a ceea ce-i 

împiedică sau îi ajută să obțină un loc de muncă, persoanele respective vor deveni mai obiective și mai 

motivate pentru realizarea unei schimbări.  

 

 

7)  MATERIALE SUPLIMENTARE – LINK-URI 

 

https://www.groupmap.com/map-templates/start-stop-continue-retrospective/ 
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                 ----- 
 

 

Conștientizare de sine 

1)  DESCRIEREA INSTRUMENTULUI 

Puncte tari, puncte slabe 

Cu ajutorul acestui instrument, veți avea ocazia de a vă analiza toate calitățile și defectele, în funcție de situația 

cu care vă confruntați. Este important să rețineți că același lucru funcționează ca un punct slab în anumite 

situații și ca un punct tare, în altele. 

Durata: 30 – 40 minute 

 

 

2)  OBIECTIVELE INSTRUMENTULUI 

 

Obiectivele principale ale instrumentului de învățare sunt: 

- Descrierea diferenței dintre abilități și reacții; 

- Înțelegerea îmbunătățită a modului în care reacțiile puternice și slabe funcționează în diverse situații; 

- Sporirea capacității de valorizare și recunoaștere a propriilor abilități de conștientizare. 

 

 

3)  LEGĂTURA DINTRE INSTRUMENT ȘI ABILITATE  

 

Capacitatea de a ne recunoaște punctele tari și punctele slabe ne ajută să planificăm mai bine acțiunile pe care 

trebuie să le efectuăm pentru a ne realiza obiectivele. Concomitent, vom fi conștienți de domeniile asupra 

cărora trebuie să lucrăm, astfel încât defectele noastre să ne afecteze cât mai puțin posibil. 

 

 

 

 

4)  RESURSE - MATERIALE 

 

Pentru aplicarea acestui instrument, puteți utiliza: 

- Anexa atașată; 

- Pixuri. 
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                 ----- 
 

 

Conștientizare de sine 

 

5)  CUM SE APLICĂ ABILITATEA 

  

PASUL 1 – Înmânați Anexa. 

PASUL 2 – Se completează tabelul din Anexă. 

PASUL 3 – Se transmit răspunsurile la întrebările din Anexă. 

PASUL 4 – Încercarea de a prezenta unul dintre punctele dvs. slabe ca fiind o calitate.  

PASUL 5 – Concluzii și autoreflectare.  

 

 

6)  CE TREBUIE SĂ ÎNVEȚE PARTICIPANȚII 

 

Acest instrument de învățare va ajuta beneficiarii să învețe cum să gestioneze diferite situații, prin luarea în 

considerare a propriilor puncte tari și puncte slabe. Concomitent, ne va ajuta să descoperim domeniile care 

necesită îmbunătățiri și, cel mai important, să ne cunoaștem mai bine pe noi înșine. 

 

 

7)  MATERIALE SUPLIMENTARE – LINK-URI 

 

- 
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                 ----- 
 

 

Conștientizare de sine 

ANEXA 1 

1) 

PUNCTELE MELE TARI  PUNCTELE MELE SLABE 

  

  

  

  

  

 

2)  Răspundeți întrebărilor de mai jos: 

 

o Cum vă ajută abilitățile la momentul căutării unui loc de muncă?  

o Cum vă afectează punctele dvs. slabe? 

o Există o abilitate pe care o puteți considera un punct tare, în anumite privințe? 

o Cum vă puteți ameliora punctele slabe? 

o Ce alte abilități ați dobândi dacă ați continua să lucrați asupra punctelor dvs. slabe? 

 

3) Încercați să vă prezentați unul dintre punctele dvs. slabe ca fiind un punct tare.  

(de exemplu, Deoarece sunt încăpățânat, voi putea realiza obiectivele pe care mi le stabilesc și nu voi 

renunța la acestea.) 

 

3) Concluzii și autoreflectare. 
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                 ----- 
 

 

Conștientizare de sine 

1)  DESCRIEREA INSTRUMENTULUI 

Imaginile vorbesc 

Pentru implementarea acestui instrument, puteți utiliza imaginile atașate și alte imagini, pe baza sfaturilor 

transmise de moderator și a numărului de participanți. Acest imagini vor fi aranjate pe o masă și fiecare 

participant va trebui să aleagă 2 dintre ele și să reflecteze la adresa lor, fără a comenta cu privire la alte imagini. 

Apoi, fiecare comentează asupra propriei alegeri și explică ceea ce reprezintă (gânduri, emoții, dorințe, frici 

etc.). Moderatorul se poate alături discuției și poate ajuta participanții în termeni de investigare internă, prin 

adresarea anumitor întrebări specifice.  

Durata: 30 – 40 minute 

 

 

2)  OBIECTIVELE INSTRUMENTULUI 

Obiectivele instrumentului sunt: 

- Recunoașterea de sine în imagini care ‘’vorbesc’’ despre un anumit sentiment / situație.  

- Promovarea puterii emoțiilor. 

               - Stimularea mecanismului inconștient prin imagini și elemente vizuale.  

 

 

3)  LEGĂTURA DINTRE INSTRUMENT ȘI ABILITATE 

 

Instrumentul este legat îndeaproape de partea teoretică dezvoltată ca parte a primului produs al proiectului 

deoarece promovează puterea expresiilor (conștientizare de sine) și recunoașterea propriilor emoții. 

 

 

4)  RESURSE – MATERIALE 

 

Pentru aplicarea acestui instrument, puteți utiliza: 

- Imaginile atașate (dacă vor fi mai mulți participanți decât numărul imaginilor, puteți adăuga mai multe) 

- Pixuri 

- Foi de hârtie 
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                 ----- 
 

 

Conștientizare de sine 

5)  CUM SE APLICĂ ABILITATEA 

  

PASUL 1 – Aranjați imaginile pe o masă (asigurați-vă că acestea sunt expresive și emoțiile pot fi identificate 

ușor) 

PASUL 2 – Fiecare participant alege 2 imagini 

PASUL 3 – Participanții au 5 minute pentru a reflecta asupra imaginilor 

PASUL 4 – Descrierea rezultatelor obținute ca parte a procesului de reflectare 

PASUL 5 – Concluzii și autoreflectare 

 

 

6)  CE TREBUIE SĂ ÎNVEȚE PARTICIPANȚII 

 

Acest instrument poate fi utilizat pentru analizarea experiențelor și emoțiilor. Nu va fi utilizat pentru 

transmiterea cunoștințelor. Pe baza acestei abordări participative, participanții vor învăța cum să recunoască 

mai bine emoțiile puternice și gândurile puternice, ca și metodele și strategiile de gestionare a acestora.  

 

 

7)  MATERIALE SUPLIMENTARE – LINK-URI 

 

Imaginile au fost descărcate de pe https://unsplash.com 

 

 

 

 

 

 

 

 

Co-finanțat de 

Programul Erasmus+ 

al Uniunii Europene 

 

https://unsplash.com/


 

 

SKILL 1 – COMPLEX PROBLEM SOLVING 

                 ----- 
 

 

Conștientizare de sine 

 
https://unsplash.com/@matheo_jbt 
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Conștientizare de sine 

 
https://unsplash.com/@rodlong 

 
https://unsplash.com/@aminhasani 
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Conștientizare de sine 

 
https://unsplash.com/@szmigieldesign 

 
https://unsplash.com/@samiran33 
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Conștientizare de sine 

 
https://unsplash.com/@grakozy 

 
https://unsplash.com/@nasa 
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Conștientizare de sine 

 
https://unsplash.com/@jeremybishop 
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Conștientizare de sine 

 
https://unsplash.com/@thehighdynamic 

 
https://unsplash.com/@harleydavidson 
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Conștientizare de sine 

 
https://unsplash.com/@sammgrdichian 
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Conștientizare de sine 

 
https://unsplash.com/@luxdamore 
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                 ----- 
 

 

Comunicare / Asertivitate 

1)  DESCRIEREA INSTRUMENTULUI 

 

Denumire: Verificarea răspunsului dvs.  

Durata: 20 – 40 minute 

Am putea desfășura activitatea acestui instrument în cadrul unui grup sau doar cu o singură persoană. Face 

referire la reflectarea la o conversație pe care am avut-o anterior și analizarea modului în care reacția noastră, 

răspunsurile noastre și argumentele noastre au fost transmise dintr-un punct de vedere asertiv.  

 

 

2)  OBIECTIVELE INSTRUMENTULUI 

 

- Conștientizarea gradului nostru de asertivitate 

- Conștientizarea modului nostru de comunicare 

               - Formarea persoanelor pentru o comunicare mai asertivă  

 

 

3)  LEGĂTURA DINTRE INSTRUMENT ȘI ABILITATE 

 

Comunicarea asertivă ne îmbunătățește relațiile personale și profesionale, dar doar teoria nu ne ajută la 

integrarea acestei abilități. De aceea, formarea cu ajutorul acestui tip de instrumente ne ajută să ne 

îmbunătățim capacitățile. 

 

 

4)  RESURSE - MATERIALE 

 

- ANEXA 1 

- Pix 
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                 ----- 
 

 

Comunicare / Asertivitate 

5)  CUM SE APLICĂ ABILITATEA 

 

PASUL 1 – În spațiul asigurat în ANEXA 1, scrieți o situație stresantă care vi s-a întâmplat recent  

PASUL 2 – Identificați modul dvs. de reacționare și răspuns 

PASUL 3 – Completați chestionarul din anexă  

PASUL 4 – Înlocuiți-vă răspunsurile cu unele mai asertive  

              PASUL 5 – Analizați modul în care rezultatul s-ar schimba  

 

 

 

6)  CE TREBUIE SĂ ÎNVEȚE PARTICIPANȚII 

 

- Să vă stăpâniți impulsurile 

- Să comunicați având în vedere respectul pentru cealaltă persoană și pentru dvs.  

- Să aveți o conversație relaxată și nestresantă  

               - Să rețineți că există un obiectiv de tipul “toată lumea câștigă” pentru conversațiile dvs.  

 

 

 

7)  MATERIALE SUPLIMENTARE – LINK-URI 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Co-finanțat de 

Programul Ersmus+ al 

Uniunii Europene 



 

 

SKILL 1 – COMPLEX PROBLEM SOLVING 

                 ----- 
 

 

Comunicare / Asertivitate 

ANEXA 1 

 

Descrieți situația: 

 

 

 

 

 

 

 

RĂSPUNSUL / REACȚIA DVS. RĂSPUNSUL / REACȚIA ASERTIVĂ  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CONCLUZII: 
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                 ----- 
 

 

Comunicare / Asertivitate 

1)  DESCRIEREA INSTRUMENTULUI 

 

Denumirea instrumentului: Film artistic - imagine 

Durata: 40 minute 
 

Acest instrument dorește să stimuleze imaginația participanților pentru a crea două situații imaginare diferite, 

ca și două discuții referitoare la acestea, prin utilizarea imaginilor din ANEXA 1. 

 

 

 

2)  OBIECTIVELE INSTRUMENTULUI 

 

- Formarea comunicării eficiente pentru transmiterea descrierilor solicitate.  

- Utilizarea asertivității pentru transmiterea răspunsului dvs. (Exemplul 1) și a solicitării (Exemplul 2).  

 

 

 

3)  LEGĂTURA DINTRE INSTRUMENT ȘI ABILITATE 

 

Acest instrument ne va ajuta să formăm conceptele de comunicare pe care le-am identificat în cadrul 

secțiunilor părții IO1, cu privire la comunicare și asertivitate.  

 

 

4)  RESURSE - MATERIALE 

 

ANEXA 1 (ultima pagină a acestui document). 

 

 

5)  CUM SE APLICĂ ABILITATEA 
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SOLVING 

                 ----- 
 

 

Comunicare / Asertivitate 

 

PASUL 1: - Explicați obiectivul instrumentului și conceptele de comunicare și asertivitate. 

PASUL 2: - Înmânați ANEXA 1 participantului (participanților).  

PASUL 3: - Rulați filmul. 

PASUL 4: - Răspundeți următoarelor întrebări:  

Ce imagine reflectă mai bine comunicarea? De ce? Ce vă transmite comunicarea non-verbală a imaginilor? În ce 

imagine persoanele utilizează asertivitatea în comunicarea lor? De ce credeți aceasta? 

 

 

 

6)  CE TREBUIE SĂ ÎNVEȚE PARTICIPANȚII 

 

Persoanele au o imaginație bogată și este destul de ușor pentru noi să ne imaginăm diferite situații înaintea 

aplicării unui stimul. 

De aceea, putem utiliza această imaginație pentru a ne forma abilitățile de comunicare și asertivitate.  

 

 

7)  MATERIALE SUPLIMENTARE – LINK-URI 

 
ANEXA 1 (pagina următoare) 

https://unsplash.com/@philcoffman  

https://unsplash.com/@mikejerskine 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXA 1 
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Comunicare / Asertivitate 

 
https://unsplash.com/@mikejerskine 

 

 

 
https://unsplash.com/@philcoffman  
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Comunicare / Asertivitate 

1)  DESCRIEREA INSTRUMENTULUI 

 

Denumirea instrumentului: Joc de rol 

Durata: 20 minute 

Vom utiliza acest instrument pentru exersarea abilităților de comunicare și asertivitate ale participanților. Vom 

utiliza diferite cazuri cum ar fi următoarele exemple (ANEXA 1). Putem adapta exerciții în funcție de situația cu 

care ne confruntăm. 

 

 

2)  OBIECTIVELE INSTRUMENTULUI 

 

- Formarea comunicării eficiente pentru răspunderea la solicitare.  

- Utilizarea asertivității pentru transmiterea răspunsului dvs. (Exemplul 1) și a solicitării (Exemplul 2).  

 

 

 

3)  LEGĂTURA DINTRE INSTRUMENT ȘI ABILITATE  

 

Acest instrument ne va ajuta să transmitem participanților conceptele de comunicare pe care le-am analizat în 

partea IO1, cu privire la comunicare și asertivitate.  

 

 

4)  RESURSE – MATERIALE 

 

ANEXA 1 (ultima pagină a documentului). 
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Comunicare / Asertivitate 

 

5)  CUM SE APLICĂ ABILITATEA 

 

PASUL 1: - Explicați obiectivele instrumentului și conceptele de comunicare și asertivitate.  

PASUL 2: - Înmânați ANEXA 1 participantului (participanților). 

PASUL 3: - Începeți jocul de rol. 

PASUL 4: - Analizați exercițiul și abilitățile de comunicare și asertivitate ale participanților.  

 

 

 

6)  CE TREBUIE SĂ ÎNVEȚE PARTICIPANȚII  

 

În multe situații, abilitatea de comunicare este singura pe care o avem pentru a le rezolva. De asemenea, 

asertivitatea este o abilitate care ne-ar putea transmite putere responsabilă și ne-ar putea ajuta. O abilitate 

foarte bună de comunicare, cu un nivel adecvat de asertivitate, va face diferența în viața noastră personală și 

profesională. 

 

 

7)  MATERIALE SUPLIMENTARE – LINK-URI 

 

ANEXA 1 (pagina următoare) 
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Comunicare / Asertivitate 

ANEXA 1 

 

Exemplul 1: “Am un coleg care mă roagă să-i termin tema deoarece are o întâlnire cu noua sa 

prietenă. Aceasta semnifică că trebuie să mai lucrez o oră în plus și chiar nu vreau să o fac.” 

 

Exemplul 2: Astăzi, trebuie să merg la o ședință cu meditatorul fiului meu și trebuie să-i cer șefului 

meu permisiunea pentru aceasta, anterior plecării de la locul de muncă. Când l-am mai rugat, a fost 

de acord, dar ulterior a aflat că mințisem. De data aceasta, spun adevărul.  
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                 ----- 
 

 

Rezolvarea conflictelor / gestionarea furiei  
 

1)  DESCRIEREA INSTRUMENTULUI  

Denumirea activității: ABC (Antecedente, Comportamente și Consecințe) 

Timp: 40 minute 

Activitatea ABC are în vedere să determine participanții să reflecteze asupra modului în care este posibil să ne 

schimbăm comportamentul prin modificarea gândurilor și credințelor noastre, într-un mod denumit “Positive 

Self Talk” (Auto-adresare Pozitivă). 

Într-adevăr, capacitatea de a avea gânduri și credințe pozitive va determina schimbarea comportamentului 

pentru obținerea rezultatelor pozitive, mai degrabă decât a celor negative. Astfel, dacă avem o problemă cu 

temperamentul nostru, modul în care ne raportăm la o situație va determina modul în care vom acționa sau 

vom răspunde la respectiva situație. 

 

 

2)  OBIECTIVELE INSTRUMENTULUI 

(Vă rugăm, încercați să identificați 3 obiective principale ale instrumentului.) 

Această activitate va ajuta participanții să: 

- Își modifice atitudinea 

- Își conștientizeze comportamentul și reacțiile 

- Inspire autoreflectarea 

- Reflecteze asupra consecințelor acțiunilor lor.  

 

 

 

3)  LEGĂTURA DINTRE INSTRUMENT ȘI ABILITATE  

 

Participanții vor avea ocazia de a reflecta asupra comportamentului lor și acțiunilor lor cu privire la un anumit 

eveniment din viețile lor. Persoanele care se află în căutarea unui loc de muncă vor avea ocazia de a reflecta 

asupra acțiunilor lor și asupra modului de alegere a acțiunilor și comportamentelor care le afectează activitatea 

profesională.  

Mulțumită importanței feedback-ului și autoreflectării asupra propriilor lor realizări, oamenii își vor consolida 

abilitățile de gestionare a furiei și de rezolvare a conflictelor.  
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Rezolvarea conflictelor / gestionarea furiei  
 

4)  RESURSE - MATERIALE 

Pixuri și foi de hârtie 

 

 

5)  CUM SE APLICĂ ABILITATEA 

Informați participantul că cercetările indică că gândurile și credințele afectează comportamentul. Explicați că 
oamenii nu fac și nu spun nimic ce nu au gândit anterior. Pentru a ne schimba comportamentul, trebuie să ne 
schimbăm gândurile și credințele, iar un mod de a face aceasta este prin ceea ce numim Auto-adresare Pozitivă.  
 
Dacă putem avea gânduri pozitive și credințe pozitive, atunci ne vom putea modifica comportamentul pentru 
obținerea rezultatelor pozitive, mai degrabă decât a celor negative. 
Astfel, dacă avem o problemă cu temperamentul nostru, modul în care ne gândim la o situație va determina 
modul în care acționăm sau în care răspundem la respectiva situație. 
 
Explicație 
A = Antecedente, dezvoltarea furiei. 
B = Comportament. Pierderea controlului asupra temperamentului.  
C = Consecințe 
 
Rugați participanții să prezinte o relatare detaliată a unui incident recent în care și-au pierdut controlul. Trebuie 
să-i încurajați să scrie ceea ce au făcut, ceea ce au gândit, ceea ce au simțit și ceea ce au spus, în detaliu. Cu cât 
mai multe informații sunt înregistrate, cu atât mai bine vor putea aceștia să-și analizeze pierderea controlului 
asupra temperamentului și să identifice elementele și modelele declanșatoare din propriile lor răspunsuri 
comportamentale cognitive. 
 
Mai jos, regăsiți tabelul pe care trebuie să-l completeze participanții: 
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Rezolvarea conflictelor / gestionarea furiei  
 

 
 
 
ANTECEDENTE  / EVENIMENTE ACTIVATOARE  
Când v-ați înfuriat? 
Unde s-a întâmplat? 
Cine mai era prezent? 
Ce v-a determinat să vă înfuriați? 
Cum v-ați simțit, mai exact? 
Ce v-a iritat cel mai mult? 
 
COMPORTAMENT 
Ce ați făcut, mai exact? 
Ce ați spus dvs. sau celălalt persoană, mai exact? 
La ce vă gândeați? 
Cum v-ați simțit? 
 
CONSECINȚE 
Care au fost efectele acțiunilor dvs.? 
Care au fost consecințele pentru dvs.? 
Care au fost consecințele pentru alte persoane? 
Cum v-ar fi plăcut dacă cineva v-ar fi sprijinit în această situație? 
Cum ați fi putut schimba rezultatele? 
 
 
Rugați participanții să efectueze exerciții ABC și să identifice “Puncte de stop” (a se vedea tabelul de mai sus), 
acolo unde ar fi putut să se comporte sau să gândească diferit (răspunsuri cognitive și comportamentale 
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Rezolvarea conflictelor / gestionarea furiei  
 

alternative).  
În cadrul capitolului “Puncte Stop” din exercițiul ABC, rugați-i să identifice și să listeze ceea ce ar fi putut face și 
ar fi putut gândi diferit, pe durata etapelor Antecedente și Comportament.  
 
Odată ce acest element de lucru este finalizat, întrebați participanții dacă cred acum că rezultatul ar fi fost 
diferit dacă ei ar fi gândit și s-ar fi comportat diferit. Gândurile și credințele afectează comportamentul și astfel, 
dacă ne putem schimba gândurile și credințele, ne putem modifica comportamentul. Chiar dacă oamenii spun, 
uneori, “S-a întâmplat”, “Nu m-am putut controla” etc., de fapt, putem cu toții să învățăm să ne controlăm prin 
înțelegerea gândurilor și comportamentelor noastre și prin efectuarea alegerilor prin intermediul auto-adresării 
pozitive. 
 

DISCUȚIE:  
- Cum v-a făcut să vă simți acest exercițiu? 
- Acest exercițiu v-a determinat să reflectați? 
- Acest exercițiu v-a determinat să lucrați asupra comportamentului dvs. viitor? 

 

 

 

6)  CE TREBUIE SĂ ÎNVEȚE PARTICIPANȚII 

Participanții își pot îmbunătăți autoreflectarea asupra propriilor lor acțiuni și pot descoperi modul în care 

acestea le afectează consecințele și modul în care celelalte persoane îi percep.  

 

 

 

7)  MATERIALE SUPLIMENTARE – LINK-URI 

 

“Anger Management Workbook – to Address Anger Management” (Manualul de Gestionare Furiei – pentru 

discutarea Gestionării Furiei), iulie 2010 
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Rezolvarea conflictelor / gestionarea furiei  

1)  DESCRIEREA INSTRUMENTULUI 

Denumirea activității: Detalierea conflictelor  
Timp: 5 până la 10 min 
Dimensiunea grupului: Oricare 
 
Detalierea conflictelor este o activitate care ajută participanții să reflecteze asupra reacției lor la conflicte, 

acordând atenție sporită limbajului lor corporal, ca și distanțării de conflicte.  

 

 

 

2)  OBIECTIVELE INSTRUMENTULUI 

- Participanții vor reflecta asupra comportamentului lor și asupra reacției lor la conflicte  

- Reflectați asupra modului în care reacțiile pot afecta desfășurarea conflictului  

- Rezolvarea problemelor  

- Gestionarea / soluționarea conflictelor 

 

 

 

 

 

 

 

3)  LEGĂTURA DINTRE INSTRUMENT ȘI ABILITATE  

Această activitate va da ocazia participanților de a reflecta asupra propriilor acțiuni și comportamente cu privire 

la un conflict și la gestionarea furiei. 

Persoanele aflate în căutarea unui loc de muncă vor avea ocazia de a reflecta asupra propriilor lor acțiuni și 

asupra modului în care aceste acțiuni și comportamente le pot afecta munca.  
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Rezolvarea conflictelor / gestionarea furiei  

4)  RESURSE – MATERIALE  

Din “The big book of conflict resolution games” (Marea carte a jocurilor pentru rezolvarea conflictelor).  

 

 

 

 

 

5)  CUM SE APLICĂ ABILITATEA 

Procedura 
Stați în picioare în centrul camerei și transmiteți următorul anunț grupului: Eu sunt conflictul. 
Participanții se vor gândi cum reacționează, în mod normal, atunci când experimentează un conflict personal. 
Trebuie să se poziționeze în relație cu persoana-conflict, undeva în cameră, într-un mod care să vă transmită 
răspunsul inițial la un conflict. Aceștia trebuie să acorde atenție limbajului corporal, ca și distanței față de 
conflict. 
  
Sfaturi 
Utilizați această activitate de două ori. Odată la începutul programului iar apoi, la sfârșitul acestuia, în scopul 
obținerii unei imagini vizuale a modificărilor de poziționare ca rezultat al perceperii diferite a conflictului. 
 
Întrebări pentru discuție 
1. Care sunt unele dintre motivele pentru care vă aflați în acest loc?  
2. Dacă acolo unde vă aflați semnifică reacția dvs. inițială, unde ați putea sta după ce ați reflecta mai mult timp 
la conflict? 
3. Care sunt unele dintre lucrurile care v-ar determina să vă mutați? 
4. Cum ar putea reacțiile dvs. să influențeze desfășurarea conflictului? 

 

 

 

 

 

 

 

6)  CE TREBUIE SĂ ÎNVEȚE PARTICIPANȚII 
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Rezolvarea conflictelor / gestionarea furiei  

Participanții vor deveni mai conștienți de propriul lor comportament cu privire la conflict și vor fi capabili să 

reflecteze asupra acestuia. 

 

 

 

 

 

 

7)  MATERIALE SUPLIMENTARE – LINK-URI 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Co-finanțat de 

Programul Ersmus+ al 

Uniunii Europene 



 

 

SKILL 1 – COMPLEX PROBLEM SOLVING 

                 ----- 
 

 

Rezolvarea conflictelor / gestionarea furiei  
 

1)  DESCRIEREA INSTRUMENTULUI  

 

Denumirea activității: Jocul Supraviețuirii pe Insulă Gottman  

Timp: 30 min 

Jocul Supraviețuirii pe Insulă Gottman este o activitate non-formală și amuzantă care ajută participanții să 

înțeleagă importanța comunicării și identificării compromisurilor referitor la soluționarea conflictelor.  

Metoda Gottman este utilizată, de obicei, pentru cupluri dar, totuși, poate fi adaptată ușor și utilizată într-un 

mod mai vast, ca și în mediul profesional.  

Elementul inovator adus de această activitate este aceea că jocul Gottman este foarte atent la diversitate și 

astfel, este eficient pentru toate sectoarele rasial, sexual, privind orientarea, economic și cultural. 

 

 

2)  OBIECTIVELE INSTRUMENTULUI 

Abilitățile asociate acestei sarcini includ: 

Gestionarea / rezolvarea conflictelor 

Comunicare 

Empatie 

Negociere 

Asertivitate 

Leadership  

Rezolvarea problemelor  

 

 

 

3)  LEGĂTURA DINTRE INSTRUMENT ȘI ABILITATE 

Metoda Gottman a fost dezvoltată pentru a ajuta oamenii să-și sporească respectul și comunicarea, să 

depășească și să rezolve conflicte, atunci când se simt blocați, să genereze înțelegere între oameni/ parteneri/ 

colegi și să mențină discuțiile calme.  
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Rezolvarea conflictelor / gestionarea furiei  
 

 

 

 

 

 

4)  RESURSE - MATERIALE 

Pixuri și foi de hârtie 

 

 

 

 

 

 

5)  CUM SE APLICĂ ABILITATEA 

 

Sunteți izolat pe o insulă pustie și nu aveți nicio șansă de salvare în următoarele 3 luni. Aceasta semnifică că va 

trebui să faceți rost de un adăpost pe insulă, de mâncare și să vă asigurați bunăstarea generală etc. 

În mod individual, fiecare persoană trebuie să decidă asupra unui număr de 10 articole cheie dintr-o listă de 20.  

Lanternă 

Plase de pescuit 

Rachete de semnalizare 

Barcă 

Baterii  

Sfoară 

Chibrituri 

Hamac  

Co-finanțat de 

Programul Ersmus+ al 

Uniunii Europene 



 

 

SKILL 1 – COMPLEX PROBLEM SOLVING 

                 ----- 
 

 

Rezolvarea conflictelor / gestionarea furiei  
 

Telefon mobil 

Cuțit  

380 litri apă 

100 conserve cu mâncare 

Spray împotriva insectelor 

Kit de Prim Ajutor 

10 cărți de citit 

Instrument muzical la alegere  

Fotografii ale celor dragi 

Pături 

Barcă de salvare gonflabilă 

Ochelari de soare 

 

Odată ce fiecare participant a ales cele 10 articole, toți participanții vor fi rugați să alcătuiască perechi. 

Participanții își împărtăși cele 10 articole cheie, dar următoarea temă este de a conveni asupra unui număr de 

10 articole comune. 

 

Participanților li se vor adresa, ulterior, următoarele întrebări: 

 Cât de ușor a fost să conveniți asupra articolelor pe care le veți lua pe o insulă pustie? 

 V-ați simțit ascultat și ați considerat că opinia v-a fost luată în considerare? 

 Au existat articole pe care partenerul dvs. a fost capabil să vă convingă să nu le luați? 

 Care a fost elementul central pe care l-ați învățat din acest exercițiu? 

 

Participanților li se transmite, ulterior, să indice feedback-ul către grup. 
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Rezolvarea conflictelor / gestionarea furiei  
 

6)  CE TREBUIE SĂ ÎNVEȚE PARTICIPANȚII 

Participanții vor învăța valoarea comunicării și a ascultării opiniilor altor persoane. Capacitatea de a ajunge la 

un compromis reprezintă o abilitate importantă pentru procesul de rezolvare a conflictelor. 

Într-adevăr, o abilitate importantă care trebuie învățată din activitate profesională și viața personală este că nu 

trebuie să fim de acord în toate aspectele cu ceea ce spune o altă persoană, dar este important să fim deschiși 

pentru a-i asculta punctul de vedere, ca și să încercăm să găsim un compromis. 

 

 

 

 

 

7)  MATERIALE SUPLIMENTARE – LINK-URI 

“Jocul Supraviețuirii pe Insulă Gottman” de John Gottman.  
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Gestionarea timpului 

1)  DESCRIEREA INSTRUMENTULUI 

 

Insula pustie: Ideea principală a acestui instrument este de a determina persoanele care se află în căutarea 

unui loc de muncă să înțeleagă nevoia de gestionare a timpului prin imaginarea faptului că vor călători pe o 

insulă pustie. Trebuie să-și treacă în scris toate articolele de care au nevoie și pe care doresc să le ia cu ei.  

Această tehnică de brainstorming poate fi utilizată pentru exemplificarea modului în care persoanele aflate în 

căutarea unui loc de muncă pot planifica sarcinile pe care trebuie să le efectueze zilnic. 

Timp pentru activitate: Flexibil, dar în mod normal, între 25 și 40 minute. 

 

 

 

2)  OBIECTIVELE INSTRUMENTULUI 

 

1. Predarea abilităților de gestionarea timpului constituie întotdeauna un obiectiv al activităților 

referitoare la gestionarea timpului. Această activitate se concentrează, în mod specific, pe predarea 

abilităților care vor ajuta persoanele aflate în căutarea unui loc de muncă să planifice și să lucreze într-

un mod eficient.  

2. Activitățile de gestionarea timpului pot învăța oamenii abilitatea de a prioritiza. 

3. Această activitate este excelentă pentru a învăța cum să alocați timp pentru variate sarcini. 

 

 

 

3)  LEGĂTURA DINTRE INSTRUMENT ȘI ABILITATE  

 

Anumite activități de gestionarea timpului pot ajuta persoanele aflate în căutarea unui loc de muncă să 
alcătuiască planuri reale asupra modului de petrecere a timpului. Această activitate nu este intenționată să 
instruiască persoanele, dar poate avea și o aplicare practică. 

Activitățile de gestionarea timpului sunt utilizate, frecvent, în cadrul companiilor sau altor organizații. Totuși, 
învățarea abilităților de gestionarea timpului vă poate ajuta să vă îmbunătățiți și viața de zi cu zi. Dacă 
considerați că pierdeți mult timp și nu vă realizați obiectivele, poate este nevoie să petreceți un timp pentru 
dezvoltarea respectivelor abilități pe cont propriu. 

Un consilier poate ajuta persoanele aflate în căutarea unui loc de muncă să înțeleagă natura timpului mai bine. 
Acesta le poate ajuta să învețe modul de stabilire a priorităților, astfel încât să poată lucra mai eficient în scopul 
îmbunătățirii propriei vieți. Dacă considerați că vă pierdeți timpul și nu puteți face nimic pentru atingerea 
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Gestionarea timpului 

obiectivelor dvs., este posibil să vă simțiți fără putere sau chiar deprimat. Dacă se întâmplă acest lucru, 
discutarea cu un consilier poate ajuta persoanele aflate în căutarea unui loc de muncă să-și readucă viața pe 
traseul adecvat pentru construirea viitorului pe care și-l doresc. 

 

 

4)  RESURSE – MATERIALE  

 

Narațiunea: A avut loc un dezastru și va trebui să părăsiți continentul pentru a vă muta pe o insulă pustie, în 

scopul supraviețuirii. Aranjamentele de călătorie sunt stricte și puteți lua doar un număr limitat de articole cu 

dvs. Tipul de articole pe care le puteți lua sunt alocate aleatoriu.  

Pe baza articolelor mostră per categorie (a se vedea mai jos), alegeți ceea ce v-ar plăcea să luați cu dvs. Rețineți 

că o varietate de alte articole utilizate în mod frecvent va fi transferată, de asemenea, pe insulă, astfel încât să 

vă puteți folosi de articolele pe care le veți selecta.  

Articole mostră: 

 Puteți lua 3 persoane, altele decât membrii familiei și prietenii apropiați.  

 Puteți lua 3 articole personale. 

 Puteți lua 3 alimente. 

 Puteți lua 3 filme. 

 Puteți lua 3 ore de muzică. 

 Puteți lua 3 cărți. 

 Puteți lua 3 dispozitive. 

 Puteți lua 3 unelte. 
 

 

 

5)  CUM SE APLICĂ ABILITATEA 

 

PASUL 1: Împărțiți grupul, dacă este mare, sau discutați cu toți participanții pentru a lucra împreună. Spuneți-le 
să-si imagineze că se află într-o călătorie pe o insulă pustie. Treaba lor este să scrie ce au nevoie și ce doresc să 
ia cu ei.  

PASUL 2: Spuneți grupului că au două / trei minute pentru a trece în scris cât mai multe articole pot (a se vedea 
categoriile de articole mostră). Explicați că vor obține puncte pentru fiecare articol, dar nu se vor scădea puncte 
pentru articolele neesențiale. 

PASUL 3: Atunci când termină, explicați-le că pot utiliza aceeași tehnică de brainstorming pentru a planifica 
sarcinile pe care trebuie sau pe care doresc să le efectueze în fiecare zi. 
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PASUL 4: Rezumați răspunsurile și explicați modul în care lucrul eficient, prioritizarea și alocarea timpului 
pentru anumite sarcini pot fi făcute într-un mod simplu cu referire la sarcina de a găsi un loc de muncă, zilnic.  

 

6)  CE TREBUIE SĂ ÎNVEȚE PARTICIPANȚII 

 

Exercițiul despre insula pustie poate ajuta persoanele aflate în căutarea unui loc de muncă să-și gestioneze 

timpul prin ocazia de a scrie, de a prioritza, de a lucra eficient pe durata căutării unui loc de muncă și alocarea 

timpului pentru sarcini, pe durata unei zile. 

Gestionarea timpului în moc adecvat vă poate ajuta cu privire la căutarea unui loc de muncă, dar este și o 

abilitate socială și personală necesară pentru păstrarea unui loc de muncă, dar și pentru propria viață 

personală. 

 

 

 

 

7)  MATERIALE SUPLIMENTARE – LINK-URI 

 

Nu sunt necesare materiale suplimentare. 
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1)  DESCRIEREA INSTRUMENTULUI 

 

Hoții de timp: Hoții de timp sunt acele aspecte care ne privează de o cantitate importantă de timp. Uneori, 

hoții de timp se află dincolo de controlul nostru deoarece ne sunt impuși de alte persoane sau de 

circumstanțele neașteptate.  Hoții de timp sunt, adeseori, creați de noi deoarece permitem ca timpul nostru 

valoros să ne fie răpit. În orice caz, constituie o strategie cheie de a învăța să identificăm aceste aspecte și să le 

gestionăm,  în vederea minimizării prejudiciilor. 

Deoarece acționăm ca mentori ai persoanelor aflate în căutarea unui loc de muncă care lucrează pentru 

consolidarea abilităților lor referitoare la timp, le putem ruga, mai întâi, să identifice ceea ce percep ca fiind 

proprii lor hoți de timp. 

Time: Unu la unu, 15 min. În grupuri, 30-40 min. 

 

 

 

2)  OBIECTIVELE INSTRUMENTULUI 

 

OBIECTIVE DE ÎNVĂȚARE PENTRU PERSOANELE AFLATE ÎN CĂUTAREA UNUI LOC DE MUNCĂ:  

 Sporirea conștientizării strategiilor de gestionarea timpului  

 Previzionarea elementelor externe care determină risipa de timp 

 Examinarea modului în care aceste persoane își petrec timpul  

 Modelarea modului de stabilire a priorităților 

 Organizarea sarcinilor pe categorii 

 Evaluarea importanței utilizării unui instrument de planificare 

 Efectuarea activității la timp 

 Programarea adecvată a activităților 
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3)  LEGĂTURA DINTRE INSTRUMENT ȘI ABILITATE  

 

Adeseori, trebuie să ne întrebăm “De ce are nevoie cu adevărat o persoană aflată în căutarea unui loc de 

muncă?” sau “În ce mod pot sprijini cel mai bine o persoană aflată în căutarea unui loc de muncă?”.   

Autocontrolul și gestionarea elementelor care ne fură timpul reprezintă abilități de bază care sunt utile pentru 

toți cursanții și toate persoanele aflate în căutarea unui loc de muncă. 

 

 

4)  RESURSE - MATERIALE 

 

Materiale de utilizat: 

-Pix 

-Foaie de hârtie 

-Tabel și reflectare (Vă rugăm, consultați anexa). 

 

 

 

 

5)  MODUL DE APLICARE A ABILITĂȚII 

 

PASUL 1: Participanții sunt rugați să scrie (în prima coloană) toate activitățile pe care le efectuează într-o zi 

aleasă aleatoriu (vă rugăm, includeți toate activitățile), ca și perioada de timp aproximativă pe care o dedică 

acestora (în cea de-a doua coloană).  

PASUL 2: În cea de-a treia coloana, sunt marcate activitățile planificate anterior și obligatorii.  

PASUL 3: În prima coloană, puteți adăuga activitățile care au fost alese aleatoriu, în acea zi, și care trebuiau să fi 

fost efectuate, dar nu au fost efectuate, din cauza lipsei de timp, ca și estimarea timpului necesar pentru 

acestea. 

PASUL 4: Sunt adresate câteva întrebări de reflectare (Vă rugăm, consultați anexa). 
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6)  CE TREBUIE SĂ ÎNVEȚE PARTICIPANȚII 

 

Gestionarea adecvată a timpului necesită autocontrol. Activitatea poate ajuta cursanții să:  

- își consolideze autocontrolul în timp 

- înțeleagă ceea ce semnifică autocontrolul 

- de ce este important și cum are acesta un impact asuprea vieții noastre cotidiene 

- cum să se oprească și să reflecteze anterior luării unei decizii  

- înțeleagă controlul impulsurilor și puterea voinței  

- realizeze sarcinile și responsabilitățile.  

 

7)  MATERIALE SUPLIMENTARE – LINK-URI 
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Timpul pentru reflectare: 

Utilizați următoarele întrebări (sau oricare altele care v-ar putea ajuta). 

- Puteți identifica care sunt elementele care vă determină să risipiți timpul?  

- Care este cel mai frecvent, în rutina dvs.? 

- Ce ați putea face pentru a vă îmbunătăți performanțele?  

- Ce ați putea face pentru a-i elimina sau reduce? 

 

Tabel: 

Activități Timp (Durata) Activități obligatorii și planificate (vă 

rugăm marcați cu un ‘X’) 
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1)  DESCRIEREA INSTRUMENTULUI 

 

Fără eforturi, nu există reușită: Ideea este de a avea o listă cu ce face amânarea căutării unui loc de muncă 

stresant pentru persoanele șomere, apoi realizarea unei liste a avantajelor pe care le aduce căutarea unui loc 

de muncă. Exercițiul de față va motiva persoanele aflate în căutarea unui loc de muncă, prin determinarea 

acestora să se concentreze pe eforturile și beneficiile căputării unui loc de muncă, în prezent. 

Timp: 20-40 min. 

 

 

 

2)  OBIECTIVELE INSTRUMENTULUI  

 

1. Nu trebuie să amânați pe termen nedefinit. 

2. Gestionarea timpului prin analizarea beneficiilor. 

3. Concentrarea pe ceea ce este important și esențial în ceea ce privește căutarea unui loc de muncă și 

identificarea motivației pentru a face aceasta. 

 

 

 

 

3)  LEGĂTURA DINTRE INSTRUMENT ȘI ABILITATE  

 

Acest instrument vă poate ajuta să vă concentrați la prioritzarea sarcinilor și evitarea gândurilor negative, în 

vederea identificării elementelor pozitive inerente procesului de căutare a unui loc de muncă. 
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4)  RESURSE - MATERIALE 

 

Foaie de hârtie, pix, tabel (Consultați anexa referitoare la materialele suplimentare / resurse.)  

 

 

 

5)  CUM SE APLICĂ ABILITATEA 

 

PASUL 1: Exercițiul se concentrează pe realizarea unui tabel simplu (consultați anexa), în care persoana aflată în 

căutarea unui loc de muncă scrie, pe o coloană, lista aspectelor care fac atât de stresantă amânarea căutării 

unui loc de muncă. 

PASUL 2: Apoi, persoana care se află în căutarea unui loc de muncă, alcătuiește o listă a avantajelor legate de 

căutarea unui loc de muncă, pe cea de-a doua coloană. 

PASUL 3: Compararea listelor poate aduce beneficii importante persoanelor aflate în căutarea unui loc de 

muncă, le poate ajuta să depășească obstacolele și stresul determinat de căutarea unui loc de muncă și 

concentrarea pe avantajele pe care le va aduce căutarea unui loc de muncă. 

PASUL 4: Consilierul aduce laolaltă toate răspunsurile, din cele două coloane, și explică persoanelor aflate în 

căutarea unui loc de muncă, într-un mod grafic, modalitatea în care avantajele căutării unui loc  de muncă sunt 

mult mai importante decât ‘eforturile’ din cadrul procesului.  

PASUL 5: Momentul discuției poate determina concentrarea persoanelor aflate în căutarea unui loc de muncă 

pe timpul bine petrecut în căutarea unui loc de muncă și prin deținerea strategiilor implementate pentru a 

realiza acest obiectiv. 

 

 

6)  CE TREBUIE SĂ ÎNVEȚE PARTICIPANȚII 
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Gestionarea timpului 

 

 

Persoanele aflate în căutarea unui loc de muncă află că avantajele identificării unui loc de muncă sunt mult mai 

semnificative decât sarcina uneori stresantă a procesului de căutare a respectivului loc de muncă. 

Concentrarea pe ceea ce este important poate face persoana în cauză să nu se mai gândească la negativitatea 

EFORTURILOR, pentru a se concentra pe aspectele pozitive ale REUȘITEI de a găsi un loc de muncă pe care îl 

caută. 

Motivația derivă din concentrarea pe aspectele pozitive ale procesului de căutare a unui loc de muncă. 

 

 

 

7)  MATERIALE SUPLIMENTARE – LINK-URI 

 

EFORTURI REUȘITĂ 
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Conștientizare de sine – Promovarea  de sine 

1. Listați minim trei dintre punctele dvs. tari și interesele dvs.  

Puncte tari Interese 

  

  

  

 

2. Dacă cineva v-ar descrie unui angajator, ce ați dori ca el sau ea să spună despre 

dvs.? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Care sunt șase abilități, interese, valori sau caracteristici personale pe care un 

angajator, mentor sau coordonator de voluntari ar putea să le caute la cineva pe 

care îl recrutează? 
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Conștientizare de sine – Promovarea  de sine 

4. Decupați și colecționați imagini pozitive din reviste care să reflecteze  

a.  Interesele dvs. 

b.  Abilitățile dvs. 

c.  Valorile dvs. 

d. Stilul dvs. de învățare 

e.  Caracteristicile personale, de exemplu, fericit, deschis, exuberant, tăcut  

f.  Aspectul dvs. fizic, de exemplu ordonat și curat  

g.  Obiceiurile dvs. de lucru, de exemplu serios, onest, punctual, rapid 

h.  Alte informații importante despre dvs., de exemplu ambițios, abilități speciale, animale de 

companie. 

 

5. Prin utilizarea conținutului de la întrebarea 4, proiectați și creați o scurtă reclamă 
(poate fi doar un discurs) care să indice că sunteți adecvat pentru un anumit rol ales 
de dvs. (poate fi ca angajat, membru al unei echipe sportive, lucrător cu voluntarii 
etc.) și puteți utiliza mediile adecvate (de exemplu, poster, broșură., revistă sau 
reclamă într-un cotidian). Dați frâu liber creativității dvs.!  
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Conștientizarea de sine – Promovarea de sine  

1)  DESCRIEREA INSTRUMENTULUI 

(Vă rugăm să introduceți o scrută descriere a instrumentului. Includeți timpul alocat.)  

Acest instrument încerce să reflecteze asupra conștientizării de sine prin gândirea pozitivă la adresa 

participanților. Va permite dezvoltarea unei imagini de sine pozitivă și le va permite participanților să se 

gândească la sine într-un mod pozitiv, ca potențiali angajați. 

Timp: 40 minute 

 

 

2)  OBIECTIVELE INSTRUMENTULUI 

(Vă rugăm, încercați să identificați 3 obiective principale ale instrumentului.) 

1. Dezvoltarea conștientizării de sine printr-o mentalitate pozitivă (imagine de sine). 

2. Identificarea punctelor tari personale și a know how-ului de promovare de sine.  

3. Îmbunătățirea performanțelor din cadrul interviurilor pentru locurile de muncă și a șanselor de a obține 

o slujbă. 

 

 

3)  LEGĂTURA DINTRE INSTRUMENT ȘI ABILITATE  

(Explicați legătura / conexiunea dintre acest instrument și abilitate.) 

Conștientizarea de sine reprezintă o abilitate emoțională importantă pentru sporirea șanselor de a obține un 

loc de muncă. Prin întrebările adresate și activitatea de promovare, o persoană are spațiul necesar pentru a se 

gândi la el / ea, în scopul identificării propriilor puncte tari și învățării modului de prezentare a unei imagini 

pozitive despre sine pentru alte persoane. Cu ajutorul acestui mod de gândire obiectiv și clar, persoanele vor fi 

pregătite mai bine pentru a se promova pe sine și a avea succes la interviuri. 

 

 

4)  RESURSE – MATERIALE  

(Explicați legătura / conexiunea dintre acest instrument și abilitate.) 

 Copii ale fișelor “Promovarea de sine” pentru fiecare persoană (2 pagini) 

 O varietate de reviste și cotidiene care conțin exemple de reclame  
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Conștientizarea de sine – Promovarea de sine  

5)  CUM SE APLICĂ ABILITATEA 

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

1. Dați participanților fișe “Promovarea de sine” alături de anumite reviste sau cotidiene și rugați-i să 
completeze fișele.  

2. Cu ajutorul fișelor “Promovarea de sine”  (transmiterea răspunsului la întrebări), participanții vor proiecta / 
crea o scurtă reclamă (poate fi doar un discurs) care să le demonstreze adecvarea pentru un anumit rol 
ales de ei (poate fi un angajat, un membru al unei echipe sportive, un lucrător cu voluntarii etc.) și vor 
utiliza un mediu adecvat, așa cum este un poster, o broșură, o revistă sau o reclamă dintr-un cotidian. 

 

 

6)  CE TREBUIE SĂ ÎNVEȚE PARTICIPANȚII 

(Vă rugăm, explicați ce se poate învăța cu ajutorul acestei abilități. Pot fi utilizate exemple.) 

Această activitate va ajuta la dezvoltarea conștientizării de sine și a stimei de sine, prin determinarea 

participanților să-și exploreze interesele, abilitățile și valorile. Atunci când oamenii își pot identifica punctele 

tari personale și pot învăța cum să prezinte o imagine pozitivă de sine pentru alți oameni, aceștia se pot 

promova pe sine mai bine, în cadrul interviurilor.   

 

7)  MATERIALE SUPLIMENTARE – LINK-URI 

 

http://www.myfuture.edu.au (Pe baza unei fișe care se află aici.) 
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                 ----- 
 

 

Conștientizare de sine – Start, Stop, Continuă 

 

1)  DESCRIEREA INSTRUMENTULUI 

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

Instrument foarte util pentru a ajuta persoanele să devină mai conștiente de sine. “Start” reprezintă acele 

lucruri pe care participanții trebuie să le facă sau la care trebuie să fie atenți, “Stop” reprezint lucrurile pe care 

nu trebuie să le mai facă, iar “Continuă”, lucrurile pe care trebuie să continue să le facă.  

Timp: 20 minute 

 

 

2)  OBIECTIVELE INSTRUMENTULUI 

(Vă rugăm, încercați să identificați 3 obiective principale ale instrumentului.) 

 Ajută la deturnarea atenției de la gândirea/ acționarea inutilă.  

 Sporește conștientizarea participanților cu privire la gândurile și acțiunile lor. 

 Promovează stima de sine și motivația.  

 

 

3)  LEGĂTURA DINTRE INSTRUMENT ȘI ABILITATE 

(Explicați legătura / conexiunea acestui instrument cu abilitatea.) 

Reprezintă o modalitate excelentă pentru analizarea a ceea ce s-a întâmplat până acum, unde se situează 

participanții, ce pot îmbunătăți și pentru a-i încuraja să-și optimizeze și îmbunătățească situația. Prin trecerea în 

scris și reflectarea asupra lor înșiși sau asupra competențelor și acțiunilor lor, participanții se vor simți mai 

conștienți de sine și mai implicați în acționarea spre găsirea unui loc de muncă. 

 

4)  RESURSE - MATERIALE 

(Explicați legătura / conexiunea acestui instrument cu abilitatea.) 

Foi de hârtie, pixuri, creioane colorate, sticky notes. 

 

 

 

 

 

 

 

 

5)  CUM SE APLICĂ ABILITATEA 
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                 ----- 
 

 

Conștientizare de sine – Start, Stop, Continuă 

 

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

1. Facilitatorul alege tema: poate fi “Șomajul”, în acest caz, sau oricare altele, la alegerea dvs.  

2. Participanții se gândesc la ce acțiuni trebuie să inițieze, oprească și continue, în căutarea unui loc de 

muncă. Această etapă poate fi efectuată individual sau în grupuri mici, apoi combinată pentru a reflecta 

opinia întregului grup. Dacă este vorba de un grup, utilizați o tablă pentru a colecta informațiile și dacă 

este vorba de un individ, utilizați postere, foi de hârtie și sticky notes sau pixuri.  

3. Facilitatorul combină/analizează toate contribuțiile, duplicatele din grup sau acțiunile similare și le 

elimină pe cele care nu sunt adecvate ideii avute în vedere, iar apoi discută rezultatele cu întregul grup. 

Odată ce este clarificată o listă de acțiuni finale, echipa votează asupra celor mai importante acțiuni 

care trebuie inițiate, oprite sau continuate.  

 

 

6)  CE TREBUIE SĂ ÎNVEȚE PARTICIPANȚII 

(Vă rugăm, explicați ce se poate învăța cu ajutorul acestei abilități. Puteți utiliza exemple.) 

Obiectivul este ca participanții să devină mai conștienți de acțiunile, gândurile și abilitățile lor ca persoane 

aflate în căutarea unui loc de muncă. Prin conștientizarea situației lor, a ceea ce fac bine sau rău, și a ceea ce-i 

împiedică sau îi ajută să obțină un loc de muncă, persoanele respective vor deveni mai obiective și mai 

motivate pentru realizarea unei schimbări.  

 

 

7)  MATERIALE SUPLIMENTARE – LINK-URI 

 

https://www.groupmap.com/map-templates/start-stop-continue-retrospective/ 
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                 ----- 
 

 

Încredere în sine – Căutare în interior  
 

1)  DESCRIEREA INSTRUMENTULUI 

 

Această activitate are în vedere ca participanții să reflecteze individual asupra lor înșiși, cu privire la traseul 

vieții lor, cu privire la abilitățile și capacitățile lor și la ceea ce-i diferențiază de alte persoane. 

Timp: 40 minute 

 

 

2)  OBIECTIVELE INSTRUMENTULUI 

(Vă rugăm. Încercați să găsiți 3 obiective principale ale instrumentului.) 

1. Crearea unui moment de autoreflectare și de analiză critică.  

2. Valorizarea punctelor tari ale fiecărui participant.  

3. Utilizarea autoreflectării și partajarea sa pentru promovarea stimei de sine și a încrederii în sine 

 

 

3)  LEGĂTURA DINTRE INSTRUMENT ȘI ABILITATE 

 

Prin implicarea într-un proces introspectiv și prin partajarea și discutarea cu colegii despre punctele și 

caracteristicile identificate, participanții vor putea să se simtă înțeleși și să elimine punctele slabe false sau 

supraapreciate, pe care le dezvoltăm despre noi înșine de multe ori. Această acțiune de eliminare a miturilor 

promovează motivația și încrederea în sine, în abilitățile noastre și în noi înșine.  

 

 

4)  RESURSE - MATERIALE 

(Explicați legătura / conexiunea dintre acest instrument și abilitate.) 

- Copii ale fișei de lucru “Scenariul vieții” 

- Copii ale fișei de lucru “Drapel personal” 

- Copii ale fișei de lucru “Persoana” 

- Pixuri, foi de hârtie și creioane colorate 
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                 ----- 
 

 

Încredere în sine – Căutare în interior  
 

5)  CUM SE APLICĂ ABILITATEA  

 

1. Explicați participanților că este vorba despre o activitate introspectivă și de autoreflectare, ca și că nu 
există răspunsuri corecte.  

2. Apoi, distribuiți fișa de lucru "Scenariul vieții" și rugați participanții să deseneze sau să scrie diferite 
etape din viețile lor, momente/lucruri/ evenimente importante, întotdeauna prin respectarea unei 
ordini cronologice. Este vorba de etapele pe care le consideră relevante în viețile lor și care i-au definit 
așa cum sunt astăzi (pot fi evenimente bune sau rele). Scenariul va constitui o reprezentare a vieții unui 
participant, indicând traseul său și evoluția sa de până acum. 

3. Formatorul trebuie să distribuie fișa de lucru “Drapel personal” și creioane colorate și să explice că, așa 
cum fiecare țară are un steag, și fiecare persoană trebuie să-și realizeze propriul drapel, cu ajutorul 
răspunsurilor la șase întrebări. Fiecare întrebare trebuie să primească un răspuns sub forma unui desen 
mic, a unui simbol, cuvânt sau a unei propoziții scurte.  

4. Distribuiți fișa de lucru "Persoana" și explicați că, cu ajutorul scenariului și a drapelului personal, 
participanții vor trebuie să-și completeze persoana cu caracteristicile care cred că-i definesc.  

5. Acum, în grup, participanții trebuie să partajeze și să prezinte rezultatele pe care le-au atins, iar 
facilitatorul poate deschide discuții cu întrebări cum ar fi "A fost așa cum v-ați așteptat sau ați fost 
surprins de ceea ce ați definit? ", "Ați simțit că a fost de ajutor să vă gândiți la anumite lucruri și să le 
treceți în scris? " "Ați găsit anumite aspecte care trebuie îmbunătățite?”, "Ați identificat punctele tari pe 
care trebuie să le promovați în dvs. înșivă?", etc. 

 

6)  CE TREBUIE SĂ ÎNVEȚE PARTICIPANȚII 

 

Obiectivul dezvoltării acestor instrumente este ca participanții să devină mai conștienți de caracteristicile lor și 
să adopte o atitudine proactivă nu doar prin îmbunătățirea punctelor lor slabe, ci, în principal, prin promovarea 
punctelor lor tari. Aceste instrumente nu sunt statice și pot fi modificate și actualizate în timp, astfel devenind o 
"mantră" pe care persoanele o pot păstra și pe care o pot analiza (alături de scenariu și drapelul personal) 
atunci când se simt demotivați sau pierduți. 

 

7)  MATERIALE SUPLIMENTARE – LINK-URI 

 

https://www.timvandevall.com/templates/photoshop-storyboard-templates/ 
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Încredere în sine – Fișa de lucru Căutare în Interior – Scenariul Vieții  

Scenariul Vieții  

Acest document permite participanților să deseneze/scrie variate etape ale vieților lor, momentele importante, întotdeauna într-o ordine 

cronologică. Acest scenariu va constitui o reprezentare a vieții participantului, indicând traseul său și evoluția sa de până la momentul prezent. 

Titlul:      Numele:        Data: 
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Încredere în sine – Fișa de lucru Căutare în Interior 
– Persoana  

Persoana 

Scrieți, în interiorul corpului uman, ambițiile, valorile și principiile dvs., ca și pasiunile, abilitățile și 

atitudinile.  

Numele:  
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Încredere în sine – Fișa de lucru Căutare în interior – 
Drapel personal  

Drapelul Personal  

 

 

La fiecare întrebare, participanții trebuie să răspundă prin realizarea unui mic desen, 

a unui simbol, prin scrierea unui cuvânt sau a unei propoziții scurte.  

 

Numele: 

 

1. Care este cea mai mare reușită personală?  

2. Ce ați dori să schimbați la dvs.?  

3. Cine este persoana pe care o admirați cel mai mult?  

4. Care este talentul dvs. cel mai semnificativ? 

5. Ce vă face plăcere cel mai mult în viață?  

6. Care sunt cele mai mari dificultăți atunci când lucrați într-o 
echipă / cu beneficiarii?  
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Încredere în sine – Rădăcini de propoziții 

1)  DESCRIEREA INSTRUMENTULUI  

 

Un instrument de explorare a gândurilor și sentimentelor care asigură spațiu pentru ca participanții să 

completeze propozițiile într-un mod pe care îl consideră adecvat pentru ei înșiși. Rezultatul intenționat este ca 

răspunsurile să devină mai pozitive, în timp. 

Timp: 5-10 minute 

 

 

2)  OBIECTIVELE INSTRUMENTULUI 

 

1. Explorarea gândurilor și sentimentelor și obținerea confortului cu privire la partajarea acestora.  

2. Lucrul asupra încrederii în sine și stimei de sine. 

3. Obținerea unei imagini de ansamblu asupra vieții și observarea schimbărilor pozitive de la nivelul 

răspunsurilor participanților, în timp. 

 

 

3)  LEGĂTURA DINTRE INSTRUMENT ȘI ABILITATE  

Acest exercițiu va ajuta participanții să obțină starea de confort atunci când își partajează gândurile și 

sentimentele cu alte persoane, ceea ce va face mai ușor lucrul referitor la problemele lor de încredere în sine. 

După două săptămâni de la completarea fișei de lucru, participanții își pot analiza răspunsurile pentru a obține 

o idee asupra imaginii lor generale asupra vieții și pentru a vedea modul în care lucrurile s-au modificat de la 

începutul activităților lor. 

 

 

4)  RESURSE - MATERIALE 

 

Copii ale “Fișei de lucru Stima de sine -  Rădăcinile Propozițiilor” 

 

 

 

 

 

 

 

 

5)  CUM SE APLICĂ ABILITATEA 
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Încredere în sine – Rădăcini de propoziții 

 

1. Explicați instrumentul participanților: acest instrument poate fi realizat acasă și participanții trebuie să-

și rezerve 5-10 minute, timp de minim 2 ori pe săptămână, pentru a efectua activitatea. Obiectivul este 

ca participanții să-și analizeze răspunsurile, să obțină o idee a imaginii lor de ansamblu asupra vieții și 

să vadă modul în care lucrurile s-au schimbat de când a început activitățile. 

2. Transmiteți participanților fișele de lucru “ Stima de sine -  Rădăcinile Propozițiilor” și rugați 

participanții să-și completeze fișa de lucru proprie (aceasta va fi prima activitate din săptămână).  

3. Sfat: Dacă există constrângeri referitoare la completarea fișei, facilitatorul poate ajuta. Un mod bun de 

a elimina tensiunea este de a începe cu un exemplu ușor și relativ inofensiv, de exemplu finalizarea 

propoziției “Acum, sunt fericit că….” cu “…echipa mea preferată de hochei a câștigat aseară.”   

 

 

6)  CE TREBUIE SĂ ÎNVEȚE PARTICIPANȚII  

 

Asigurarea răspunsurilor la aceste întrebări va ajuta participanții să se cunoască pe sine, să știe ce îi face fericiți, 

cu ce se confruntă, le va da o imagine de ansamblu asupra vieții, așa cum o percep ei, și îi va ajuta să lucreze cu 

problemele lor referitoare la încrederea în sine. Utilizarea acestui instrument săptămânal va ajuta participanții 

să perceapă cum s-au schimbat lucrurile de la momentul când au început și modul în care răspunsurile lor au 

devenit mai pozitive, în timp.  

 

7)  MATERIALE SUPLIMENTARE – LINK-URI 

 

https://positivepsychology.com/wp-content/uploads/2017/05/Self-Esteem-Sentence-Stems-Worksheet.pdf 

 

 

 

 

 

Co-finanțat de 

Programul Erasmus+ 

al Uniunii Europene 

 

https://positivepsychology.com/wp-content/uploads/2017/05/Self-Esteem-Sentence-Stems-Worksheet.pdf


 

 

SKILL 1 – COMPLEX PROBLEM SOLVING 

                 ----- 
 

 

Încredere în sine – Fișa Rădăcini de propoziții 
 

Activitatea este mai eficientă dacă puteți petrece 5-10 minute pentru a o realiza, de câteva ori pe 

săptămână, de-a lungul unei perioade extinse. Odată ce ați început să efectuați exercițiul timp de 2 

săptămâni, se poate dovedi important să analizați ceea ce ați înregistrat. Această activitate vă poate 

ajuta să observați schimbările pozitive din cadrul răspunsurilor dvs.  

Mi-am dorit 

întotdeauna să... 

 

În secret, mă tem 

să… 

 

Săptămâna aceasta, 

mi-ar făcea plăcere 

să… 

 

Adeseori, abia 

aștept să… 

 

Uneori, simt că 

viitorul îmi va aduce 

doar… 

 

Îmi iau puterea 

din… 

 

Oamenii nu ar 

putea trăi fără … 

 

Niciodată nu aș…  

M-am simțit 

extraordinar atunci 

când… 

 

Îmi face mare 

plăcere atunci 

când… 

 

Consider că este 

dificil să… 

 

Visul meu este ca, 

într-o zi… 

 

Sunt furios atunci 

când… 

 

Co-finanțat de 

Programul Erasmus+ 

al Uniunii Europene 

 



 

 

SKILL 1 – COMPLEX PROBLEM SOLVING 

                 ----- 
 

 

Încredere în sine – Fișa Rădăcini de propoziții 
 

Uneori, mă tem că…  

Săptămâna aceasta 

va fi… 

 

Îmi doresc foarte 

mult să… 

 

Mă simt 

extraordinar atunci 

când… 

 

Săptămâna aceasta, 

sper să… 

 

În secret, fac un 

lucru… 

 

Îmi vine greu să 

recunosc că… 
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Încredere în sine – Învingător / Învins 
 

1)  DESCRIEREA INSTRUMENTULUI 

 

Activitatea Învingător / Învins se concentreze pe experiența de învățare și pe reîncadrarea situațiilor negative 

pentru îmbunătățirea încrederii în sine și a unei mentalități pozitive, la momentul confruntării cu situații 

negative în viitor.  

Timp: 15-20 minute. 

 

 

2)  OBIECTIVELE INSTRUMENTULUI 

 

1. Analizarea situațiilor negative. 

2. Învățarea modului de a reîncadra situațiile negative și de a se concentra pe aspectele pozitive și pe 

experiența de învățare.  

3. Explorarea aspectelor pozitive pentru promovarea încrederii în sine și situațiilor viitoare în care 

participanții se vor confrunta cu probleme. 

 

 

3)  LEGĂTURA DINTRE INSTRUMENT ȘI ABILITATE 

 

Această analiză a situațiilor, reîncadrarea lor și gândirea pozitivă va determina participanții să-și modifice 

opiniile și să se simtă mai puțini temători, ca și să aibă mai multă încredere în ei înșiși la momentul confruntării 

cu situațiile potențial negative noi. Pozitivitatea promovează încrederea în sine. 

 

 

4)  RESURSE - MATERIALE 

 

Foi albe de hârtie și pix (astfel încât participanții să poată analiza problemele partenerilor lor și să poată trece în 

scris aspectele pozitive). 

 

 

 

 

 

 

 

5)  CUM SE APLICĂ ABILITATEA 
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Încredere în sine – Învingător / Învins 
 

 

1. Împărțiți grupul în perechi și explicați că fiecare participant va indica, pe rând, o experiență negativă 

anterioară partenerului său. Poate fi orice aspect al vieții sale (profesionale sau personale), dar trebuie 

să fie adevărat.  

2. Persoana care ascultă trebuie să-și ajute partenerul să lucreze asupra povestirii și să se concentreze pe 

aspectele pozitive, ca și să sublinieze elementele benefice ale situației respective. Persoana care ascultă 

trebuie să le treacă în scris. 

3. În grupuri, participanții trebuie să indice aceeași narațiune (a partenerilor lor), dar trebuie să asigure o 

versiune care să se concentreze doar pe aspectele pozitive ale respectivei experiențe. 

 

 

6)  CE TREBUIE SĂ ÎNVEȚE PARTICIPANȚII 

 

Această activitate subliniază importanța gândirii pozitive. Pe măsură ce partenerii colaborează pentru a 

identifica aspectele pozitive, aceștia învață cum să reîncadreze situațiile negative și cum să analizeze partea 

benefică a acestora.  

 

 

7)  MATERIALE SUPLIMENTARE – LINK-URI 
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