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Cei 4 piloni ai unui leaderStiluri de leadershipDelegare şi 

împuternicire

Înţelegerea conceptului de inteligenţă emoţională

Înţelegerea propriei persoane si a modalităţilor de 

reacţieEvaluarea nivelului propriu de inteligenţă emoţională

Subiecte



Care sunt cele patru condiţii ca cineva să te 
urmeze?

ScopSă simţim că există un scop!MotivareSă vrem să 
acţionăm!CompetenţăSă putem să acţionăm!Consecvenţă 
în comportamentSă fiu un exemplu!



Stiluri de conducere 
Stilul directiv . Acesta constă în a spune individului sau
grupului ce să facă, când, unde, cum si cine anume.

Îndrumarea . Leader-ul furnizează explicații pentru ca
subordonaţii săi să înţeleagă cât mai corect sarcinile pe care
trebuie să le îndeplinească.

Motivarea este stilul caracteristic unui leader care îşi
incurajează subordonaţii.

Delegarea este stilul caracterisc unui leader care furnizeaza
puţine indicaţii.



Alegerea stilului potrivit

Leaderii pot fi ineficienti daca nu reusesc să-şi adapteze stilul astfel
încat să întrunească cerinţele mediului.Trebuie să evaluezi fiecare
situaţie în parte pentru a înţelege care este stilul cel mai
potrivit.Atunci când încerci să-i influenţezi pe alţii, trebuie parcurse
2 etape:Diagnosticarea nivelului de pregatire al adeptului pentru o
anumită sarcinăUtilizarea unui stil de conducere adecvat pentru
acea situaţie



Ce caută angajatorul ?

� Să ştii să asculţi şi să comunici
� Adaptabilitate
� Răspunsuri creative în caz de obstacole sau eşecuri
� Eficienţă înăuntrul grupului şi capacitatea de a media 

conflictele
� Potenţial lider



Inteligenţa intrapersonală
Înţelegerea propriei persoane

Imagine clară şi reală despre propria persoană
Folosirea acesteia pentru a acţiona eficient
Accesul la propriile sentimente
Folosirea acestora pentru alegerea comportamentului



Inteligenţa interpersonală
Înţelegerea celorlalţi

Înţelegerea celorlalţi

Colaborarea cu aceştia

Posibilitatea de a discerne şi a răspunde

– toanelor 
– temperamentelor
– motivaţiilor
– dorinţelor lor



Domeniul interpersonal

� Empatia
� Responsabilitatea socială
� Relaţiile interpersonale



Conştiinţa emoţională de sine

1.Faceţi o listă a emoţiilor care le conştientizaţi mai mult decât
celelalte.

2. Pentru aceste emoţii faceţi o listă de situaţii specifice care le
declanşează de obicei.

3. Faceţi o listă cu persoanele din viaţa voastră care pot declanşa
cel mai uşor aceste sentimente.

4. Descrieţi două situaţii în care aţi resimţit aceste sentimente şi
gândurile pe care le-aţi avut.

5. Faceţi o listă cu efectele fizice ale acestor sentimente.
(Transpiraţie, Palpitaţii, Ticuri etc)



Respectul de sine
1. Care sunt cele mai semnificative 

puncte forte?
2. Care sunt cele mai semnificative 

puncte vulnerabile?
3. Care este punctul cel mai solid?
4. Cum te-a ajutat în viaţă?
5. Ce ai putea perfecţiona la acest 

punct forte?
6. Care este cea mai serioasă 

slăbiciune?
7. Cum te-a afectat în viaţă?
8. Cum v-ar ajuta dacă aţi schimba 

această slăbiciune?



Empatia

� Puneţi întrebări “scormonitoare”

� Folosiţi întrebări deschise şi personale. Ex: Cum te-
ai simţit? Ce ai crezut? Ce ai fi dorit? Cum ai fi făcut?

� Vă ajută să cautaţi adevărul în fiecare situaţie.



Exist ă trei tipuri de persoane:

Persoanele conştiente de propriile emoţii

Persoanele copleşite de emoţiile lor

Persoanele care acceptă propriile emoţii



Vă mulțumesc!


