
   
 

 

Modul 6 MANAGEMENTUL CARIEREI  

PRIN DEZVOLTARE PERSONALĂ ŞI PROFESIONALĂ 

 

1. Carieră şi dezvoltare personală  

Fiecare individ în momentul în care doreşte să practice o anumită meserie, se gândeşte 

implicit şi la carieră. Aceasta este privită ca propria sa dezvoltare profesională raportată la 

nivelul întregii sale vieţi active. Pe lîngă evoluţia individuală, cariera poate fi privită sub 

trei aspecte: economic, sociologic şi psihologic. Sub aspect economic, cariera reprezintă o 

succesiune a poziţiilor profesionale ocupate de o persoană. Sociologic, aceasta este privită 

ca o succesiune de roluri, fiecare rol fiind baza celui care va urma. Sub aspect psihologic, 

alegerea carierei şi succesul profesional   ţin de aptitudinile, interesele, valorile, trebuinţele, 

experienţa anterioară şi aspiraţiile fiecărui individ. Cariera reprezinta o mare importanta 

din viata active a resursei umane, care la randul ei reprezinta o permanenta lupta pentru 

atigerea scopurilor sau obiectivelor personale de ordin professional. Prevederile legale în 

vigoare acordă o importanţă deosebită formării continue a cadrului didactic pentru a 

eficientiza managementul clasei ceea ce va implica o creştere a calităţii actului educaţional. 

Astfel, formarea continuă a personalului didactic, de conducere, de îndrumare şi control 

din învăţământul preuniversitar se bazează pe sistemul competenţelor profesionale, 

conform art. 244, Legea educaţiei naţionale (L.E.N.) nr. 1/2011. Actele normative care 

derivă din L.E.N., denumite metodologii şi aprobate de ministru aduc precizări concrete 

referitoare la formarea continuă. Ordinul nr. 5.562 /7 octombrie 2011, pentru aprobarea 

Metodologiei privind sistemul de acumulare, recunoaştere şi echivalare a creditelor 

profesionale transferabile prevede: 

“Art. 6. — Personalul didactic, precum şi personalul de conducere, de îndrumare şi de 

control din învăţământul preuniversitar este obligat să participe periodic la programe de 

formare continuă, astfel încât să acumuleze, la fiecare interval consecutiv de 5 ani, 

considerat de la data promovării examenului de definitivare în învăţământ, minimum 90 de 

credite profesionale transferabile. 

Art. 7. (1) Acumularea de credite profesionale transferabile se realizează prin 

recunoaşterea rezultatelor învăţării în contexte formale, nonformale şi informale. 

(2) Descrierea competenţelor profesionale şi a modalităţilor de evaluare şi certificare a 

acestora în cadrul sistemului de credite profesionale transferabile se realizează prin 

Metodologia formării continue a personalului didactic, de conducere, de îndrumare şi de 

control, aprobată prin ordin al ministrului educaţiei, cercetării, tineretului şi sportului.” 
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În ţara noastră, principalele categorii fundamentale de competenţe profesionale ale cadrelor 

didactice sunt prevăzute în Metodologia privind formarea continuă a personalului din 

învăţământului preuniversitar aprobată prin OM nr. 5.561/ 2011: 

“Art. 92 (1) Competenţele profesionale reprezintă ansamblul unitar şi dinamic al 

cunoştinţelor şi abilităţilor. 

 (2) Sistemul de competenţe cuprinde cinci categorii fundamentale: 

a) competenţe profesionale: competenţe cognitive, competenţe funcţional – acţionale; 

b) competenţe complementare: compentenţe digitale, competenţe lingvistice, competenţe 

de consiliere; 

c) competenţe transversale: competenţe de rol, competenţe de dezvoltare personală şi 

profesională; 

d) competenţe de conducere, de îndrumare şi de control; 

e) competenţe dobândite prin programe de conversie profesională.” 

Din 2007, Comisia Europeană a integrat diversele sale iniţiative privind educaţia şi 

formarea în “Programul de învăţare pe tot parcursul vieţii”. Obiectivul programului este de 

a permite persoanelor fizice în toate etapele vieţii lor de a urmări stimularea oportunităţilor 

de învăţare pe teritoriul Europei. Comisia Europeană este responsabilă de implementarea 

generală a programului, în timp ce gestionarea anumitor componente se află în domeniul 

de competenţă al Agenţiei executive pentru educaţie, audiovizual şi cultură (EACEA) şi al 

agenţiilor naţionale din statele membre ale UE. Ca urmare, orice cetăţean european 

beneficiază de oportunităţi de formare continuă şi are acces la burse europene pentru 

mobilitate prin intermediul agenţiei naţionale. 

Managementul carierei presupune alegerea la nivel individual a unor strategii  în urma 

cărora fiecare persoană ar trebui să fie capabilă să anticipeze problemele ce pot apărea în 

dezvoltarea profesională astfel încât să poată elbora planificări pe termen lung. Pentru a 

reuşi acestea este nevoie de parcurgerea şi totodată îndeplinirea mai multor aspecte: 

- autocunoaşterea  şi dezvoltarea personală –  ce pot echilibra balanţa între punctele tari şi 

punctele asa zis slabe astfel încât să conducă la performanţă; 

- cunoaşterea mediului profesional  –facilitează anticiparea complexităţii acestuia şi 

oportunităţile ce pot fi valorificate; 

- prestigiul profesional prin care se etalează calităţile speciale adecvate traseului 

profesional; 

-personalitatea adaptată dinamicii contextuale actuale, demonstând flexibilitate şi  

disponibilitate, modelare şi adaptabilitate 
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- menţinerea unui statut profesional şi social confortabil - daca te menţii într-o bună formă 

financiară şi psihică înseamnă să ai mereu asigurată o bază, un confort şi un echilibru în 

plan profesional şi social. 

Cariera este influenţată de învăţare şi dezvoltare personală. Dezvoltarea personală 

contribuie la creşterea performanţei. Performanţa reprezintă “comportamentul şi gradul de 

eficienţă a acestui comportament care rezultă din mobilizarea resurselor unui individ în 

faţa constrângerilor unei sarcini. Performanţa depinde de aptitudinile psihomotorii sau 

fizice şi de abilităţile individuale, dar şi de capacitatea de a le mobiliza optimal pentru o 

sarcină. Această capacitate este o funcţie a motivaţiei şi a controlului emoţional al 

subiectului” (Doron, 1999). O definire mult mai pragmatică o găsim la Paul Popescu 

Neveanu (în Dicţionar de psihologie, 1978) care defineşte performanţa ca: o acţiune cu un 

efect ce depăşeşte nivelul comun, putând fi chiar un record toate rezultatele activităţii, ce 

deţin un rang maxim şi acesta fie în ordine individuală, fie în cea colectivă prin testele de 

performanţă se evaluează nivelul mental, evitându-se probele verbale sau de cunoştinţe 

Performanţa profesională este, deci, un indicator sintetic al activităţii profesionale care se 

referă la modul concret în care un angajat îşi desfăşoară activităţile aferente postului său. 

Conform definiţiilor performanţa se defineşte prin rezultate deosebite obţinute într-un 

domeniu de activitate şi reprezintă un indice calitativ de funcţionare sau de randament a 

unei personae într-un anumit domeniu. Criteriul care defineşte performanţa în muncă este 

constituit din elemente specific alese să exprime gradul în care cei ce execută activitatea în 

cauză reuşesc să întrunească cerinţele detaliate şi impuse de sarcinile de muncă sau 

exigenţele şi particularităţile activităţii solicitate. Problemele modificării performanţelor 

profesionale sunt în esenţă probleme de schimbare, de cum poate să se modifice în timp 

sistemul de deprinderi şi priceperi al unei personae şi deci au un caracter dinamic. 

Evaluarea performanţelor profesionale individuale este o activitate-nucleu a funcţiei de 

dezvoltare a resurselor umane întrucât este principala sursă de informaţii pe baza cărora se 

stabilesc în continuare politicile de motivare în general şi de remunerare în particular, de 

pregătire şi dezvoltare profesională şi de îmbunătăţire a muncii prin intervenţii în alte 

activităţi esenţiale ale acestui domeniu managerial, cum ar fi planificarea personalului, 

managementul posturilor, recrutarea, selectarea şi promovarea, comunicarea etc.  

Pregătirea şi dezvoltarea profesională sunt activităţi ce au ca scop îmbunătăţirea 

competenţelor deţinute de o resursă umană la un moment dat. Prima activitate se 

focalizează pe modificarea imediată a competenţelor pentru ca deţinătorul lor să facă faţă 

cât mai bine cerinţelor postului său actual, în timp ce cea de a doua activitate se focalizează 

pe potenţialul angajatului, încercând să-l extindă în vederea unei viitoare promovări pe o 
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poziţie superioară celei deţinute în prezent. Coaching-ul şi mentoring-ul sunt forme mai 

complexe şi mai avansate de dezvoltare, propunându-şi să exploateze interacţiunea de zi cu 

zi la locul de muncă şi bazându-se pe principii conform cărora cel care este responsabil de 

acest gen de activităţi nu dă răspunsuri, ci pune întrebări esenţiale legate de profesie şi de 

carieră, la care răspunsurile trebuie găsite tocmai de beneficiarul unui asemenea program 

de dezvoltare.resursei umane evaluate. Pentru a ajunge la o performanţă mai bună şi la un 

grad mai ridicat de satisfacţie profesională a angajatului, este necesar ca postul să prezinte 

“semnificaţie” pentru individul în cauză. Această idee a devenit o trăsătură dominantă a 

teoriilor moderne de definire a posturilor, totalizate în curentul orientat spre “calitatea 

vieţii profesionale” (Cole, 2000). 

Iar pentru a satisface în mod eficient aceste cerinţe, este nevoie de o abordare 

sistematică, complexă. Explozia  informaţională deosebită, ca urmare a progresului 

ştiinţific, tehnic, cultural, urmată de schimbări continue, chiar de mutaţii în cadrul 

disciplinelor predate, în profesiuni, în activităţile sociale utile, în condiţiile economice, 

necesită o preocupare şi o capacitate deosebită de a asigura o perfecţionare continuă a 

pregătirii profesionale, de specialitate şi psihopedagogice, în primul rând, dar şi o 

perfecţionare în planurile cultural, etic, juridic şi cetăţenesc, deoarece toate domeniile vieţii 

sociale sunt în dezvoltare, atât sub aspect cantitativ, cât mai ales sub aspect calitativ. 

Pentru o carieră de succes un cadru didactic trebuie să posede o pregătire psihologică prin 

care să se creeze condiţiile cunoaşterii şi autocunoaşterii autentice, să se creeze înţelegerea 

locului şi rolului său şi să dea dovadă de o pregătire pedagogică în baza căreia să fie în 

măsură să cunoască, să inţeleagă şi să aplice principiile educaţiei, să-şi formeze un bagaj 

de cunoştinţe, priceperi şi deprinderi pentru a aplica teoriile curriculare, teoriile evaluării, 

teoriile instruirii, metodologia didactică pentru a-şi forma o competenţă psihopedagogică. 

În momentul interacţiunii cu ceilalţi importante sunt reacţiile interrelaţionale ce de multe 

ori conduc la probleme de înţelegere, comunicare, percepere, etc. Astfel fiind în situaţia de 

a fi provocaţi să gândească şi să se exprime liber şi creativ, să-şi pună singuri intrebari, să 

găsească răspunsuri şi soluţii privind situaţiile din viaţa lor şi dintr-un alt punct de vedere 

decât cel obişnuit se obţine o corelare a performanţelor personale cu cele profesionale ce 

generează satisfacţie şi un optim motivational. Calitatea actului educaţional este 

condiţionată într-o mare măsură de profesionalismul cadrelor didactice. Profesorii joacă 

diverse roluri într-o sală de clasă, însă unul dintre cele mai importante este  acela de 

manager al clasei. Într-o sală de clasă prost gestionată, predarea şi învăţarea eficientă nu se 

pot realiza. Profesorii eficienţi vor realiza progrese cu toţi elevii, indiferent de nivelul de 

eterogenitate din clasele lor. Modulul vizează dezvoltarea de competenţe în managementul 
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carierei şi al dezvoltării personale, propunând exerciţii individuale şi de grup, pentru auto 

şi inter cunoaştere în contextul activităţii didactice poziţionată în mediul social în care ne 

desfăşurăm activitatea. Dezvoltarea personală şi profesională nu sunt disjuncte, se 

întrepătrund, se condiţionează reciproc, iar modulul promovează atitudinea proactivă şi 

pune accent pe modul în care acestea pot acţiona sinergic pentru atingerea unor ţinte corect 

şi concret stabilite.  

 

Dezvoltarea personală este un concept ce desemnează o realitate psihologică şi un 

domeniu al cunoaşterii şi intervenţiei psihologice care a cunoscut în ultimele decenii o 

evoluţie remarcabilă, afirmându-se ca „o adevărată politică socială şi educaţională 

permanentă pentru promovarea succesului profesional, social şi al bunăstării psihologice” 

(Laurenţiu Mitrofan, 2007).  Fără a avea o definiţie singulară, unanim acceptată, 

dezvoltarea personală desemnează o dinamică psihică ce include ideea de creştere, de 

devenire, de abilitare, de formare. 

Ovidiu-Alexandru Pop (2011, p.349) defineşte în modul următor dezvoltarea 

personală: „...o experienţă sumativă, restructurantă dar şi formativă având ca obiective 

stimularea creativităţii şi spontaneităţii, creşterea rezilienţei şi echilibrului psiho-emoţional, 

dezvoltarea şi diversificarea comunicării expresive şi asertive, disponibilizarea resurselor 

interioare şi creşterea capacităţii de integrare a experienţei de viaţă a individului”. 

Dezvoltarea personală este un proces continuu ce nu se încheie practic niciodată. El 

imbracă fie forma unei evoluţii personale de-a lungul experienţelor vieţii, cazul cel mai 

general, fie forma unei intervenţii psihologice de specialitate. În această ultimă variantă ea 

este un serviciu ce poate fi oferit atât în manieră individuală, cât şi în cadrul unor grupuri. 

Varianta în grup are o eficienţă sporită datorită posibilităţii de a relaţiona direct şi imediat 

cu ceilalţi. Iar acest lucru este deosebit de important tocmai pentru motivul că omul este o 

fiinţă socială care se dezvoltă în context relaţional. În dezvoltarea personală realizată în 

grup există un cadru relaţional diferit, specific lucrului în grup. Factorul „grup” devine la 

fel de important ca şi factorul „trainer”. Impreună, cei doi factori permit fiecărui 

participant să experimenteze interacţiuni noi, creative, mai eficiente de relaţionare cu sine 

şi cu ceilalţi. Prin această modalitate el poate practic, să se recreeze pe sine. Dezvoltarea 

personală este un proces continuu ce nu se încheie practic niciodată. El imbracă fie forma 

unei evoluţii personale de-a lungul experienţelor vieţii, cazul cel mai general, fie forma 

unei intervenţii psihologice de specialitate. În această ultimă variantă ea este un serviciu ce 

poate fi oferit atât în manieră individuală, cât şi în cadrul unor grupuri. Varianta în grup are 

o eficienţă sporită datorită posibilităţii de a relaţiona direct şi imediat cu ceilalţi. Iar acest 
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lucru este deosebit de important tocmai pentru motivul că omul este o fiinţă socială care se 

dezvoltă în context relaţional. În dezvoltarea personală realizată în grup există un cadru 

relaţional diferit, specific lucrului în grup. Factorul „grup” devine la fel de important ca şi 

factorul „trainer”. Impreună, cei doi factori permit fiecărui participant să experimenteze 

interacţiuni noi, creative, mai eficiente de relaţionare cu sine şi cu ceilalţi. Prin această 

modalitate el poate practic, să se recreeze pe sine.  

Abordarea umanistă în psihologie, promovată de către Gordon Allport, Abraham 

Maslow, Erich From, George Kelly, Rollo May, Henry Hussay, Carl Rogers pentru o 

dezvoltare personală optimă are următoarele caracteristici: 

• Încrederea deplină în cacacităţile şi potenţialul uman; 

• Respectul pentru valoarea persoanei; 

• Considerarea unicităţii fiinţei umane, înţelegerea acesteia în situaţia concretă şi 

valorizarea experienţei subiective a acesteia (viziune fenomenologică); 

• Interes pentru aspectele de vârf ale experienţei umane (creativitate, toleranţă, extaz 

etc); 

• Focalizare pe experienţe umane deosebite şi unice: dragoste şi ură, frică, speranţă, 

adevăr, libertate, fericire, extaz mistic, umor, răspundere, sens al vieţii, experienţa 

morţii; 

• Postularea responsabilităţii fiecărui individ pentru modul în care îşi trăieşte viaţa; 

• Posibilitatea extinderii conştiinţei şi conştientizării. 

 

Mecanismele de apărare 

Pentru eficientizarea relaţiilor cu ceilalţi nu trebuie pierdute din vedere mecanismele de 

apărare ce intervin inerent în procesul de relaţionare. Fiecare persoana poseda o serie de 

mecanisme de aparare dintre care unul sau mai multe pot fi deosebit de puternice si de 

rigide. Acest sau aceste mecanisme de apărare puternice pot fi chiar expresia personalităţii 

individului. Mecanismele de apărare sunt procese psihice inconştiente care vizează 

reducerea sau anularea efectelor neplăcute ale pericolelor reale sau imaginare, remaniind 

realitatea internă şi/sau externă si ale căror manifestări prin comportamente, idei sau afecte  

pot fi conştiente sau inconştiente. Mecanismele de apărare ajută individul să facă faţă 

anxietăţii şi să prevină să fie copleşit. Aceste apărări ale ego-ului sunt comportamente 

normale. Pot avea valoare de adaptare, dacă nu devin un stil de viaţă, pentru a evita 

confruntarea cu realitatea. Apărările pe care le foloseşte o persoană depind de nivelul său 
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de dezvoltare şi gradul de anxietate. Aceste mecanisme de apărare pot contribui la negarea 

sau distorsionarea realităţii şi operează la nivel inconştient. 

Întrebări fundamentale despre mecanismele de apărare: 

Împotriva cui se apără eul ? 

Din ce motive se apără eul ? 

A. Freud recurge la metafora armelor şi compară mecanismele de. apărare cu nişte 

arme care se definesc doar prin prisma funcţiei lor de arme (puşti, lănci etc). Însă în 

anumite circumstanţe, alte lucruri - cum ar fi o tigaie - pot fi utilizate ca arme. 

Transpunând această metaforă în limbajul domeniului avut în vedere, se poate afirma că, 

pe câtă vreme refularea sau proiecţia sunt întotdeauna mecanisme de apărare, alte activităţi 

- de pildă a face pe bufonul sau a lua în derâdere - nu reprezintă adevărate mecanisme de 

apărare, dar pot fi alese la un moment dat ca măsuri defensive; 

- al doilea aspect priveşte relaţia acestor mecanisme şi măsuri de apărare cu 

patologia. În debutul dialogurilor sale cu Sandler, A. Freud rezervă termenul „măsură” 

tuturor elementelor care îndeplinesc oj funcţie defensivă, fiind proprii unui individ sau 

câtorva indivizii selecţionaţi. Ea consideră, în acest caz, că a face pe bufonul este o măsură 

defensivă şi că s-ar putea menţiona câteva tipuri de caracter bazate pe acest comportament.  

- un limbaj cu o pronunţată conotaţie militară este utilizat în acest domeniu în care 

cuvinte ca apărare, manevră, luptă, incursiune sau contraofensivă revin foarte des. 

Pentru a desemna mecanismele de apărare sunt utilizate şi alte cuvinte. Astfel, în 

dialogurile lui Sandler cu A. Freud apar termeni precum „tipuri" sau „moduri de apărare” 

specifice, cu referire la diversele forme pe care le poate lua apărarea. La un moment dat, 

Sandler precizează chiar că, potrivit Annei Freud, se poate opera o distincţie între nevroze 

în funcţie de modelele specifice de apărare utilizate de subiect. Unităţile implicate în 

această diferenţiere ar fi oişte mecanisme de apărare. Să mai menţionăm şi termenul 

„metode defensive”, folosit de A. Freud (1936/1993); conceput ca un ansamblu de 

demersuri bine gândite şi coerente, utilizate pentru a atinge un scop, termenul se potriveşte, 

fără îndoială, prea puţin pentru desemnarea mecanismelor de apărare. 

Împotriva cui se apără eul ? 

În Eul şi mecanismele de apărare, A. Freud desemnează două ţinte mecanismelor 

de apărare: pulsiunile sinelui şi afectele legate de acest pulsiuni. 

Pulsiunile sinelui nu sunt nicidecum dispuse să rămână inconştiente. Ele încearcă 

să pătrundă în conştient pentru a fi satisfăcute aici sau măcar să trimită înspre conştient 

unii din derivaţii lor. Astfel iau naştere conflictele dintre eu şi pulsiuni (sau derivaţii 

acestora). 
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Cea de-a doua ţintă a mecanismelor de apărare o constituie afectele legate de 

pulsiunile sinelui - spre exemplu, iubirea, gelozia, mortificarea, durerea şi doliul. Aceste 

afecte vor fi supuse unor măsuri variate pe care eul le adoptă pentru a le putea ţine sub 

control şi vor suporta aşadar anumite metamorfoze. 

În aceleaşi convorbiri cu A. Freud, Sandler afirmă că a considerat întotdeauna 

„apărarea ca fiind o apărare împotriva afectului, în sensul că dacă nu am avea de-a face cu 

un afect neplăcut, nu ne-am mai apăra". El evocă apoi încă o distincţie posibilă, care  s-ar 

referi, de astă dată, la ceea ce se află sub incidenţa apărării: pe de o parte, conţinutul de idei 

care este s transformat, iar pe de altă parte, afectul care este evitat sau redus. 

Din ce motive se apără eul ? 

Potrivit Annei Freud (1936/1993), în cazul apărărilor care au ca ţintă pulsiunile pot 

fi reţinute trei motive: 

1) Teama supraeului. Din cauza acestei temeri a supraeului - care împiedică 

pulsiunea să devină conştientă şi să fie satisfăcută - eul pune în mişcare mecanismele de 

apărare şi intră în luptă cu pulsiunea.  

2) Teama reală. Este cazul copilului care consideră pulsiunea un pericol, ca urmare 

a interdicţiilor formale venite din partea părinţilor sau educatorilor şi care îi interzic să o 

satisfacă. Prin urmare, copilul se teme de pulsiune din cauza fricii produse de lumea 

exterioară. Teama reală este un motiv întâlnit în nevrozele infantile. 

Aceste prime două motive ale apărării au in comun faptul că, apărându-se, eul se 

supune principiului realităţii. Presupunând că, in ciuda opoziţiei supraeului sau a lumii 

exterioare, pulsiunea ajunge să îşi găsească satisfacerea, s-ar înregistra mai întâi o senzaţie 

de plăcere, întrucât satisfacerea unui instinct este întotdeauna plăcută la început. Mai târziu 

însă, sentimentele de culpabilitate generate de inconştient sau legate de pedepsele aplicate 

de lumea exterioară produc repulsie. în ambele cazuri, eul încearcă să evite senzaţia 

secundară de neplăcere. 

3) Teama ca imensitatea pulsiunii să nu devină excesivă. Acest motiv se întâlneşte 

la copii şi apare ulterior în anumite perioade de transformare fiziologică, precum 

pubertatea sau menopauza (manifestări normale), şi la începutul unui puseu psihotic 

(manifestări patologice). Eul îşi decide atitudinea faţă de afect în funcţie de principiul 

plăcerii: întâmpină cu bucurie afectul plăcut si se apără împotriva celui neplăcut. 

Ce înseamnă o apărare reuşită ? 

Elemente importante ale răspunsului la această întrebare oferă discuţiile dintre A. 

Freud şi Sandler (1985/1989) cu privire la capitolul IV din Eul şi mecanismele de apărare. 

Afirmaţiile Annei Freud cuprind patru idei de bază: 
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1) Reuşita unei apărări trebuie privită din punctul de vedere al eului, şi nu în funcţie 

de lumea exterioară, de adaptarea la această lume. 

2) Criteriile de reuşită sunt legate de următoarele scopuri: să împiedice intrarea în 

conştiinţa a pulsiunii interzise, să îndepărteze angoasa conexă pulsiunii, să evite orice 

formă de neplăcere. 

3) În cazul particular al refulării, reuşita apărării este afectivă atunci când orice 

conştientizare dispare. 

4)  O apărare reuşită este întotdeauna un lucru periculos, căci ea restrânge excesiv 

domeniul conştiinţei ori domeniul competentei eului sau falsifică realitatea. O apărare 

reuşită poate avea consecinţe nefaste, pentru sănătate sau pentru dezvoltarea ulterioară. 

Dintre tipurile de mecanisme de apărare menţionăm câteva 

- identificarea proiectivă prin care persoana care este ţinta proiecţiei va incepe să se 

comporte, să gândească şi să simtă în concordanţă cu ceea ce a fost proiectat în ea. 

-    negarea prezintă evitarea constientizarii unor aspecte ale realitatii externe greu de 

infruntat prin ignorarea informatiilor senzoriale.  

-   disocierea, poate in cazuri extreme sa implice afectarea memoriei referitoare la 

evenimente din cauza deconectarii Sinelui de eveniment. 

-    idealizarea, s manifestă prin atribuirea unor calităţi perfecte sau aproape perfecte altor 

persoane, ca o modalitate de a evita anxietatea sau sentimentele negative : dispreţul, 

invidia, furia. 

-    acting out sau punerea în act a unei dorinţe sau fantasme inconştiente, în mod impulsiv, 

ca o modalitate de a evita afecte dureroase.  

-    somatizarea în care se realizează transpunerea durerii emoţionale sau a altor trăiri 

afective în simptome fizice şi concentrarea atenţiei persoanei asupra problemelor somatice 

(mai degrabă decât asupra celor intrapsihice). 

-    regresia duce la evitarea conflictelelor şi tensiunilor asociate cu nivelul prezent de 

dezvoltare al persoanei respective. 

-    anularea retroactivă: Incercarea de a nega implicatiile sexuale, agresive sau rusinoase, 

ale unui comentariu sau comportament anterior, prin elaborare, clarificare sau o actiune 

opusa. 

-    umorul prilejuieşte găsirea unor elemente comice şi/sau ironice în situaţiile dificile, 

pentru a reduce afectele neplăcute şi disconfortul personal. Acest mecanism permite, de 

asemenea, luarea unei distanţe şi un grad de obiectivitate fată de evenimente, astfel încât 

persoana poate reflecta asupra celor ce se intamplă. 
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-    altruismul implică dedicarea persoanei nevoilor altora peste şi dincolo de propriile 

nevoi. Comportamentul altruist poate fi pus in serviciul problemelor narcisice, dar poate, 

de asemenea, să fie sursa unor mari realizari si contributii constructive pentru societate. 

-    anticiparea conduce la întarzierea gratificării imediate prin planificare şi reflectare 

asupra viitoarelor realizări şi succese.  

 

Autocunoaştere şi dezvoltare personala 

Aplicaţia 1 

• Descrie-te (în scris) sub toate aspectele pe care le crezi importante 

• Roagă pe cea mai apropiată persoană să facă acelaşi lucru.  

• Analizaţi împreună cele două descrieri (vedeţi dacă aţi luat în considerare aceleaşi 

aspecte, care sunt diferenţele de percepţie).  

• Discutaţi diferenţele. 

Analizează: 

• La ce aspecte au apărut diferenţe?  

• De ce crezi că au apărut?  

• Îţi menţii descrierea iniţială sau o schimbi?   

• Crezi că descrierea va mai fi actuală după un an? Dar după cinci? 

Aplicaţia 2 

Stabileşte un domeniu în care eşti cel mai bun în comparaţie cu colegii de cancelarie (să fii 

sigur că ai câştiga dacă s-ar organiza un concurs!). Acesta poate fi relaţionat cu activitatea 

profesională, gen „pot să rezolv cel mai bine şi mai repede orice integrală/problemă din 

manuale sau culegeri” sau din sfera extraprofesională, gen „cultiv cele mai frumoase 

flori/etc”, „fac cele mai bune clătite/etc.  

Scrie-l pe o foaie de hârtie. Stabiliţi în grupul de persoane care participă o persoană ca 

facilitator, care să adune toate foile şi să le citească în faţa întregului grup. Comentaţi apoi 

împreună constatările. 

Analizează: 

• Ai putut să găseşti un domeniu în care eşti cel mai bun/ă?  

• Ţi-a fost greu să stabileşti domeniul în care eşti cel mai bun/ă?   

• De ce ? (nu ai putut să stabileşti un domeniu, ţi-a fost greu să-l stabileşti)   

• După discuţiile cu colegii îţi mai păstrezi ideea că eşti cel mai bun/ă în domeniul 

ales?   

• Dacă nu, ce te-a determinat să-ţi schimbi părerea?   
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• Ai descoperit, prin comparaţie cu ce au scris colegii tăi, că ai putea fi cel mai bun/ă 

şi în alte domenii? 

 

Self management 

De câte ori te plângi că nu-ţi ajunge timpul? La câte activităţi plăcute a trebuit să 

renunţi sub acelaşi pretext al lipsei de timp? În literatura de specialitate sunt 

identificate patru generaţii de management al timpului:  

Prima generaţie era caracterizata prin note şi liste de probleme, fără specificarea 

priorităţilor, cu bifarea de pe liste a problemelor rezolvate, de regula în ordinea 

apariţiei lor, fără corelare cu scopurile şi obiectivele.  

A doua generaţie ar putea fi caracterizată prin indexuri, tabele, agende şi reflectă 

tentativa de a planifica evenimente şi acţiuni. Se pot stăpâni ceva mai bine situaţiile, se 

fac planificări , dar nu se stabilesc priorităţi.  

Generaţia a treia se concentrează asupra stabilirii obiectivelor, include conceptul 

planificării zilnice, al alcătuirii unor planuri specifice pentru îndeplinirea acelor 

activităţi considerate mai importante.  

A patra generaţie este constituită din persoane care şi-au dat seama că planificarea şi 

controlul strict al timpului sunt adeseori contraproductivi pentru că accentul pus pe 

eficienţă diminuează oportunităţile de a dezvolta relaţii interumane, de a preîntâmpina 

anumite nevoi. Ele au renunţat la programe şi planificări manageriale ale timpului prea 

restrictive şi limitative, considerând că problema nu este de a gospodări cât mai bine 

timpul, ci de a ne gospodări cât mai bine pe noi înşine. 

 

Aplicaţia 1  

Intrebări reflexive 

Răspunde la intrebarile de mai jos 

1. În ce domeniu ţi se pare că ai cheltuit mai puţin timp decât ţi-ai planificat ?  

2.În ce domeniu ţi se pare că ai cheltuit mai mult timp decât cel planificat ?  

3. Cum ai putea să petreci mai puţin timp în activitatea neplanificată sau situaţii de 

criza ?  

4.În ce mod felul în care îmi organizez fişierele în calculator şi îmi denumesc 

documentele mă ajută sau mă stânjeneşte în îndeplinirea sarcinilor?  

5. În ce mod felul în care îmi sunt aranjate documentele scrise (planificări, caiete de 

teză, lucrări de control etc.) mă ajută sau mă stânjeneşte în îndeplinirea sarcinilor ?  

6. De ce eşuează în general încercările tale de a-ţi optimiza utilizarea timpului ?  
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7. Cum ai putea să îţi stabileşti mai bine domeniile prioritare de activitate ? 

Imparteşeşte analizeză răspunsurile tale cu un coleg. 

 

Roluri într-o echipă în funcţie de individualitatea personală 

Echipa în organizaţie Grupurile de lucru şi echipele sunt esenţiale în activitatea curentă a 

oricărei scoli. Oricâtă autonomie o au profesorii la clasă în alegerea metodelor de predare, 

a tehnicilor de evaluare etc., în afara clasei ei sunt membrii ai unor grupuri (formale sau 

informale) şi a unor echipe. Distincţia între grupuri de lucru şi echipe în şcoală nu este 

întotdeauna clară, în special datorită faptului că nu întotdeauna acestea sunt formal 

constituite. 

Condiţiile necesare pentru constituirea unui grup: doua sau mai multe persoane; 

interacţiune liberă intre membrii; scop comun;identitate comună 

Oamenii se grupează din diferite motive, aceiaşi persoană putând să aparţină în acelaşi 

timp mai multor grupuri.  

Grupurile informale sunt cele ce se organizează spontan, de cele mai multe ori în timpul 

liber sau în pauzele de muncă, nu este ales sau numit un şef şi nu au stabilite anumite 

reguli de comportare în prealabil. Oamenii sunt fiinţe sociale şi aşa cum arată Maslow 

dorinţa de aparteneţă la “ ceva “ este o motivaţie foarte puternică.  

Grupurile formale sunt grupurile create cu un anumit scop. De exemplu la camera de 

urgenţă a unui spital doctorii, asistentele medicale, infirmierele, tehnicienii constituie un 

grup formal. În cadrul acestor tipuri de grupuri sunt stabilite exact numărul de persoane ce 

le constituie, cine este liderul grupului, tipul de activitate pe care trebuie să îl desfăşoare 

fiecare membru. Aceste grupuri sunt cerute şi structurate de organizaţia din care fac parte 

şi natura autorităţii în cadrul acestor grupuri este clar specificată. 66 Indiferent de 

denumire, un grup formal este constituit de obicei în scopul creşterii eficienţei unei 

organizaţii.  

Grupurile formale tind să fie mai raţional structurate dar mai puţin fluide decât cele 

informale.  

Un grup de interese se formează, de obicei, pe criterii politice având scopul de a proteja 

interesele membrilor.  

Grupurile pot fi clasificate după diferite criterii (de exemplu după numărul de membrii), 

dar această clasificare nu este importantă pentru scopurile modulului de curs.  

La constituirea unui grup se pun trei întrebări cheie:  

• Care sunt motivele pentru care o anumită persoană vrea să devină membră a unui anumit 

grup?  
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• Care sunt motivele pentru care anumiţi membrii ai unui grup dat vor să părăsească 

grupul?  

• Care sunt motivele pentru care anumiţi membrii ai unui grup nu vor să părăsească 

grupul?  

Se pot stabili factori generali ce pot face un grup atractiv şi factorii ce pot distruge 

atractivitatea şi coeziunea unui grup:  

Factori ce fac un grup atractiv : prestigiu şi statut social; relaţii de cooperare în interiorul 

lui; dimensiune redusă; similaritatea membrilor; imagine publică foarte bună a grupului 

Factori ce pot distruge coeziunea şi atractivitatea unui grup: cerinţe nerezonabile sau 

dezagreabile faţă de membri; imagine publică defavorabila; competiţie cu alte grupuri 

similare ; reguli, proceduri, activităţi neacceptabile; experienţe neplăcute în interiorul 

grupului 

Fiecare grup, fie el formal sau informal, îşi are propriile norme de comportament. Acestea 

sunt standarde de comportament ce ajută individul aparţinând grupului să distingă între rău 

şi bine, corect şi greşit într-un cadru social dat. Grupurile sunt prezente în toate tipurile de 

organizaţii, având acţiuni previzibile, dar de multe ori aceste acţiuni nu pot fi prevăzute.  

Conştientizarea apartenenţei la un grup a unei persoane influenţează comportamentul 

acestuia în raport cu persoane neaparţinând grupului.  

Pentru a înţelege mai bine rolul echipelor şi al grupelor să trecem în revistă rolul acestora: 

A. Grupa 

membrii consideră că sunt reuniţi numai pentru scopuri administrative • fiecare lucrează 

independent, uneori cu scopuri diferite • membrii au tendinţa să se concentreze asupra 

propriei lor persoane, nefiind suficient implicaţi în planificarea comună a obiectivelor • 

membrilor li se comunică în general ce sarcini au de îndeplinit, fără a li se cere părerea sau 

sugestiile privind cea mai buna abordare • membrii nu înţeleg decât parţial (sau ignoră) 

rolul colegilor de grup • apar blocaje de comunicare • membrii grupului pot fi bine instruiţi 

în abordarea sarcinii dar posibilitatea de a- şi aplica propriile cunoştinţe sau experienţa în 

rezolvarea sarcinilor poate fi limitată de către şef sau de către alţi membrii ai grupului • 

uneori pot apărea situaţii conflictuale pe care nu pot să le soluţioneze • membrii nu 

participă la luarea deciziilor ce afectează activitatea echipei • conformarea la deciziile 

stabilite ierarhic este deseori mai importantă decât obţinerea de rezultate pozitive 

B. Echipa 

membrii îşi recunosc interdependenta şi înţeleg că atât scopurile comune cât şi cele 

personale se pot realiza cel mai bine sprijinindu-se reciproc • nu se iroseşte timp cu dispute 

pentru a câştiga teren sau pentru a obţine avantaje personale în defavoarea altor membrii ai 
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echipei • membrii sunt angajaţi în atingerea unor obiective la stabilirea cărora au participat 

efectiv • membrii activează într-un climat de încredere şi sunt încurajaţi să- şi exprime 

deschis ideile, opiniile şi eventualele dezacorduri • sunt încurajate întrebările, comunicarea 

onesta şi deschisă • se fac eforturi comune pentru înţelegerea reciprocă a unor puncte 

personale de vedere (uneori divergente) • este recunoscut conflictul ca aspect al 

interacţiunii umane şi se consideră că şi situaţiile conflictuale pot fi o sursă de idei noi şi 

creatoare; membrii echipei acţionează în sensul rezolvării cât mai rapide şi constructive a 

conflictului • membrii participă atât la stabilirea obiectivelor cât şi la luarea deciziilor ce 

afectează echipa, dar înţeleg că seful trebuie să ia decizia finala ori de câte ori echipa nu o 

poate face sau în cazuri de urgenţă • scopul principal al activităţii sunt rezultatele pozitive • 

activitatea în echipă prezintă o serie de avantaje majore ce pot conduce rapid la rezultate 

pozitive ale echipei ca un tot, dar şi la satisfacţii şi împliniri personale ale membrilor 

echipei: • se pot stabili obiective realiste atât pentru echipă cât şi pentru fiecare membru, 

fiecare membru al echipei contribuind la stabilirea acestora • atât şeful cât şi membrii 

echipei se implică în obţinerea de rezultate pozitive şi rapide • membrii echipei îşi cunosc 

şi îşi înţeleg reciproc priorităţile şi se susţin când apar dificultăţi • comunicarea este 

deschisă, fiind încurajată şi susţinută discutarea ideilor noi, aplicarea metodelor de lucru 

avansate • impactul performanţelor este mai semnificativ deoarece membrii echipei înţeleg 

ce se aşteaptă din partea lor şi îşi pot monitoriza performanţele în funcţie de cerinţe • se 

menţine echilibrul între productivitatea grupului şi nevoia de satisfacţie profesională a 

membrilor echipei (odată cu atingerea obiectivelor propuse se recunoaşte atât rezultatul 

echipei în ansamblu cât şi contribuţiile personale ale membrilor echipei) • membrii echipei 

recunosc importanta muncii disciplinate şi îşi adaptează comportamentul standardelor 

echipei • învăţând să lucrezi efectiv într-o echipă este o bună pregătire în vederea îmbinării 

activităţii echipei tale cu a altor echipe 

Aplicaţie: 

Gândiţi-vă la activităţile voastre din ultimele zile, luându-le în considerare pe cele în care 

v-aţi aflat în compania altor oameni.  

Listaţi-le şi stabiliţi în care din situaţii v-aţi perceput ca aparţinând unei colecţii de indivizi 

şi în care v-aţi perceput ca membru al unui grup? 

Analizeză: 

Care sunt grupurile informale din şcoală din care fac parte şi de ce? • Care sunt grupurile 

formale din care fac parte? 

Dicută impreună cu un coleg 
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Stilul personal în gestionarea conflictelor 

Conflictul este, într-o formă sau alta, o componentă a vieţii noastre cotidiene şi a relaţiilor 

din cadrul şcolii şi din afara ei. Arta de a face faţă conflictelor presupune o serie de 

competenţe şi strategii utile în abordarea lor constructivă. 

Stiluri posibile: 

Stilul evaziv  

Implică amânarea confruntării în speranţa că problema va dispare; atrage după sine stres, 

creează probleme de comunicare, iar deciziile vor fi luate arbitrar; cel care abordează 

problemele în acest stil neagă existenţa vreunui conflict.  

Stilul concesiv  

Compromisul conduce repede la o soluţie care favorizează ambele părţi. Principiile şi 

valorile reale sunt desconsiderate. Acest stil poate fi folosit când problema este moderat 

importantă, dar trebuie rezolvată foarte repede.  

Stilul cooperant  

 Implică muncă alături de oponent pentru a găsi o soluţie care să dea, pe cât posibil 

satisfacţie reciprocă. Se analizează grijile, preocupările, grijile şi interesele, intenţiile 

ambelor părţi şi se caută alternative. Necesită timp şi energie şi poate deveni o scuză pentru 

amânarea deciziilor care trebuie luate. Acest stil este potrivit când: problemele sunt prea 

importante pentru ca rezolvarea lor să fie compromisă; trebuie rezolvat un conflict vechi; 

există un grad înalt de implicare din partea părţilor; calitatea deciziei este foarte importantă 

şi de aceea vor fi evaluate toate posibilităţile.  

Stilul competitiv  

Încerci să-ţi impui punctul de vedere, pentru că eşti convins că ai dreptate, sau, pur şi 

simplu vrei să obţii o nouă victorie. Implică aport emoţional, intelectual, ierarhic, sau orice 

altă formă de putere care-ţi poate sprijini ideile; dacă oponentului i se va da câştig de 

cauză, vei păstra resentimente. Acest stil este folosit atunci când: se cere urgent rezolvarea 

problemei; se aplică măsuri nepopulare; eşti convins că ai dreptate, iar cealaltă parte nu 

este dispusă să asculte.  

Stilul superficial  

Se caracterizează ca un stil neautoritar, nehotărât. Interesele celorlalţi primează. Folosirea 

excesivă a acestui stil poate să conducă la scăderea respectului celorlalţi faţă de tine şi 

ideile tale. Este ales când: ştii că greşeşti; problema este foarte importantă pentru ceilalţi şi 

au soluţii care îi favorizează. 

APLICAŢIE: 

Care este stilul dominant pe care il ai.  
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Care este partea care crezi că nu ţi se potriveşte şi de ce crezi acest lucru? 

 

2. Comunicare inteligentă şi optimum relaţional  

De ce unii oameni îşi revin imediat după o situaţie neplăcută, iar alţii au nevoie de ani 

întregi să treacă peste un necaz? De ce unii par să rezoneze mereu cu cei din jur, în timp ce 

alţii rămân insensibili la emoţiile celorlalţi? De ce există optimişti incurabili şi pesimişti 

care nu se pot schimba? Fiecare dintre noi are propriul stil emoţional, ce are, în concepţia 

autorilor, şase dimensiuni: atenţia, perspectiva, rezilienţa, conştiinţa de sine, sensibilitatea 

la context şi intuiţia socială. Împreună, ele determină ceea ce numim inteligenţa 

emoţională, iar combinarea lor în proporţii diferite explică de ce fiecare dintre noi răspunde 

într-un mod propriu la evenimentele din viaţa sa. Comunicarea cu funcţia ei de coautor al 

realităţii, se pretează la o abordare complexă. Acelaşi mesaj şi cod capătă valenţe diferite 

în funcţie de situaţie. În studiul său asupra cercetării comunicării Rime identifică trei 

direcţii: macroanaliza, microanaliza (centrată pe aspectele particulare) şi o direcţie 

intermediară, funcţională.  

Studierea comunicării non verbale rămâne un orizont deschis pentru noi perspective şi 

explicaţii referitoare la descifrarea implicaţiilor specifice, prioritate au următoarele 

întrebări: cum este implicat comportamentul facial în experienţa emoţiilor ?; există 

diferenţe individuale în comportamentul facial ?; putem înţelege personalitatea individului 

după schimbările de expresie ?; putem înţelege personalitatea interlocutorului după intuiţia 

noastră ?; ne putem conduce prioritar după intuiţie ?; care sunt momentele în care intuiţia 

dormitează ?; cum este implicată intuiţia în comportamentul facial de comunicare ?; cât din 

viaţa de relaţie se datorează intuiţiei şi cât comunicării verbale ? etc. O problemă de ordin 

mai general este dacă acordarea unei importanţe mai mari intuiţiei, nu ar favoriza 

perceperea mai adecvată a realităţii, prin surprinderea lucrurilor fără falsificare, realizarea 

şi consolidarea încrederii în sine, constituirea unei personalităţi cu o mai puternică şi sigură 

conştiinţa de sine. Un ambient nestresant şi destins ar putea dezvolta intuiţia actualizarea, 

stăpânirea informativ-emoţională a situaţiei, stabilirea scopului în termeni mai precişi, cum 

sentimentele şi gîndurile negative perturbă personalitatea prin teamă şi frustrare, 

comunicarea ar putea deveni un exerciţiu al libertăţii, certitudinii şi izbăvirii deopotrivă. 

Subiect al cercetărilor, studiilor şi confruntărilor de idei, comunicarea a devenit o 

temă centrală în antropologie, psihologie, sociologie, informatică. Raportat la umanitate  

,,Limbajul este cel mai bun şi cel mai rău dintre lucruri” după cum spunea Esop. Perceput 

încă din antichitate ca element fundamental al existenţei umane, verbul ,,a comunica" avea 

conotaţii multiple: ,,a pune de acord", ,,a transmite ceva", „a fi în relaţie cu ....”, etc. Deşi 
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este de origine latină termenul „communis" –cuminecare- studiul practic 1-au intreprins 

grecii; arta cuvântului, măiestria construirii unui discurs public cu acces pentru orice 

cetăţean apare pregnant în textul lui Platon „Apărarea lui Socrate".Cuvântul tratează şi 

vindecă pe fiicele lui Proteus, prin medicul mitologic Melagos. 

Comunicăm pentru înţelegerea celorlalţi, pentru înţelegerea noastră de către ceilalţi, 

comunicăm pentru a ne face cunoscute trebuinţele şi a cunoaşte trebuinţele altora, dar 

purtăm şi un dialog interior cu convingerile noastre. S-a dovedit că printre trebuinţele 

fundamentale umane este şi ,,trebuinţa de alţii" de social, manifestată în copilărie şi 

tinereţe în special, această trebuinţă are valenţe emergente pentru formarea 

personalităţii.Formele miniaturale, neajutorarea comunicată prin privire, ochi, mânuţe 

întinse mamei declanşează comportamentul parental, de ocrotire, asistenţă hotărâtoare 

pentru planul afectiv. Încă din prima copilărie, relaţiile interumane au semnificaţie nu 

numai pentru existenţa biologică a individului, dar şi pentru constituirea personalităţii. 

Apar şi se dezvoltă concomitent trebuinţele de stimă şi autorealizare (Maslow, 1993 p. 121 

şi u.). Datorită permanentelor expuneri la diversitatea continuă a situaţiilor şi 

evenimentelor, personalitatea se transformă continuu. 

În viziunea lui Rotter sistemul trebuinţelor psihologice poate fi definit prin 6 

categorii: 

-Trebuinţe    de    recunoaştere  şi statut ; asigură dobândirea unei poziţii sigure în cadrul 

unui grup; 

-Trebuinţele de protecţie / dependenţă caracterizate prin nevoia de a fi apărate de către 

ceilalţi în faţa eşecurilor şi a consecinţelor acestora; 

-Trebuinţele de dominaţie : vizează o permanentă controlare şi direcţionare a acţiunilor 

celorlalţi; 

-Trebuinţele de independenţă : asigură persoana în a hotărî modalitatea de  acţionare,  

timpul  potrivit acesteia, valorizând capacitatea de a realiza singur anumite lucruri; 

- Trebuinţa de dragoste şi afecţiune : face omul acceptat, plăcut, stă la baza relaţiilor, 

temporale sau permanente ce le va stabili efectiv; 

-Trebuinţa de confort fizic: este o combinaţie  complementară   a   satisfacţiei  organice cu 

simţul de securitate (D.,Schultz, 1986). 

Sensul larg cuprinde toate procedeele prin care un spirit poate afecta alt spirit sau în 

anumite cazuri pentru a lărgi mai mult sfera comunicării reprezintă procedeul sau 

procedeele prin care un mecanism afectează alt mecanism. 

Toate acestea se realizează prin comunicare, fenomen complex, greu de definit. A 

împărtăşi, a amesteca, a uni, preluate din cuvântul străvechi „cuminecare" după cum 
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spunea Constantin Noica „cuminecăm chiar întru neputinţa de a comunica, cuminecăm 

întru fericire şi nefericire ... tot ce e viaţă şi cultură sunt deopotrivă comunicare şi 

cuminecare", (după Săucan, D.Ş. 2002). „Sensul larg cuprinde toate procedeele prin care 

un spirit poate afecta alt spirit sau în anumite cazuri pentru a lărgi mai mult sfera 

comunicării reprezintă procedeul sau procedeele prin care un mecanism afectează alt 

mecanism" (Shannon şi Weaver). 

Câmpul relaţional activează feed-back-ul - prin care se influenţează transmiterea mesajului 

ulterior emiţătorului. 

Feedback-ul pozitiv încurajează desfăşurarea actului comunicaţional, amplificând în  cazul 

celui care comunică sentimentul eficacităţii de sine, încurajându-l. 

Feedback-ul negativ poate conduce la întreruperea comunicării, blocând dorinţa de 

interrelaţionare. S-au conturat în decursul cercetărilor, tehnici de feed-back care să permită 

autocontrolul şi eficientizarea comunicării. Cele mai des folosite sunt următoarele: 

1. parafraza - prin care cu propriile cuvinte încercăm să redăm ideile formulate de 

interlocutor, pentru a ne convinge de corectitudinea interpretării noastre; 

2.  întrebarea directă scurtă - care poate oferi variante de răspuns de tipul da sau nu; 

3. întrebarea indirectă - încearcă crearea posibilităţii interlocutorului de a-şi exprima o 

opinie sincer. Este folosită mult în psihoterapie. 

4. întrebarea cu răspuns sugerat - prin care se conduce discuţia la obţinerea răspunsului 

dorit. 

5. ascultarea activă - este redată prin modul în care ne exprimăm acordul sau dezacordul cu 

interlocutorul. Este însoţită de obicei de mişcări regulatorii ale corpului care amplifică 

efectul produs de semnificaţia cuvintelor interlocutorului asupra noastră.Ascultare activă 

Nu trebuie să lase impresia de o receptare ci prin ea să introducă un dialog. Tăcerile nu vor 

fi cultivate ca forme de presiune asupra interlocutorului pentru a-l forţa să bată în retragere 

sau ca expresie a rezervei ascultătorului sau negare a celor spuse de interlocutor ci sunt 

respectate, urmând a fi interpretate ca element de punctare, timp de reflecţie sau trecere 

către altceva. Stadiul superior sau de supervizare nu este o atitudine indicată pentru 

atingerea scopului clinicianului. Ascultarea presupune o atitudine de întâmpinare susţinută 

în prezent şi readaptată constant la ceea ce exprimă persoana din faţă sa. Nu se vor afişa 

semen de nerăbdare, plictiseală sau anticipare atotştiutoare la relatările subiectului. Atenţia 

îndeosebi va fi îndreptată către lupta interioară a subiectului cu sinele. Prezintă multiple 

faţete. Este centrată pe persoană dar şi asupra propriei persoane. Deschide căi către planul 

afectiv, emoţional, intelectual. Empatia dezvoltată în cadrul acestei atitudini implică şi o 

mai mare acurateţe în perceperea celor mai mici schimbări ce au loc în interiorul 
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subiectului. Se exprimă înţelegerea celor relatate de subiect printr-o gamă variată de 

comportamente de la ecou ce poate lua forma unor interjecţii sau onomatopee (ah, hm) la 

expresii de genul: înţeleg, bine, aşa cum spui. 

Are următoarele caracteristici: absenţa abordării teoretice sau decupaj conceptual 

preliminar, limbajul utilizat este simplu, obişnuit; implicare emoţională a ascultătorului se 

păstrează în limitele normale; observarea este evolutivă şi multidimensională în acelaşi 

timp păstrând simplitate şi modestie cu focalizarea energie în serviciul celorlalţi şi nu în 

dominarea lor (apud. Peretti, A. 2001). Secretul celor relatate de către subiect trebuie 

păstrat. 

Exercitii de dezvoltare a comunicarii 

Incercati sa dezvoltati capacitatea de comunicare la elevi, tinand seama de urmatoarele  

deprinderi : 

• ascultare activă; 

• dialogare;  

• însuşire şi folosire a formulelor de politeţe; 

• dezvoltare a capacităţii empatice; 

• dezvoltare a comunicării asertive. 

• respectare a normelor de comunicare orală şi scrisă 

• cunoaştere a limbajului non-verbal şi paraverbal 

Utilizat pentru a descrie diferenţele dintre oameni şi a explica comportamentul lor, folosit 

frecvent în limbajul cotidian, termenul "inteligenţă" nu are o definiţie precisă cu care să fie 

de acord toţi specialiştii în domeniu. De-a lungul timpului, divergenţele legate de concepul 

de inteligenţă s-au datorat fapului că inteligenţa este un fenomen complex cu o largă 

varietate de abordari şi cu reprezentări sociale multiple. 

Multe manuale actuale de psihologie acceptă definiţia inteligenţei ca abilitatea generală de 

a îndeplini activităţi cognitive. Altele înclină spre o definiţie orientată mai mult spre 

comportament: capacitatea de a învăţa din experienţă sau capacitatea de a se adapta 

propriului mediu. Sternberg a combinat aceste două puncte de vedere, afirmând astfel că 

inteligenţa este capacitatea cognitivă care determină o persoană să înveţe din experienţă, să 

raţioneze corect, să apeleze uşor la informaţii importante din memorie şi să facă faţă 

solicitărilor vieţii de zi cu zi. O înţelegere potrivită a fenomenului presupune identificarea 

unor expresii ale inteligenţei care nu sunt independente una de alta. În viaţa de zi cu zi, atât 

la nivel intrapersonal şi interpersonal, cât şi pe plan profesional utilizăm inteligenţa socială. 

Inteligenţa înţeleasă ca potenţialitate de bază ce permite achiziţia de cunoştinţe şi abilităţi 

cognitive, esenţiale pentru o persoană şi care se dezvoltă de-a lungul vieţii în interacţiunea 
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cu mediul, a fost numită inteligenţa naturală sau potenţială. Inteligenţa academică este 

determinată prin intermediul testelor de inteligenţă şi este o combinaţie a potenţialităţii 

unui individ şi a cunoaşterii achiziţionate de acesta în primii ani de viaţă şi în perioada 

educaţiei formale. 

Termenul de inteligenţă emoţională a fost formulat în anul 1985 şi era considerat o 

abilitate ce implică o relaţionare creativă cu stările de teamă, durere şi dorinţă şi a fost 

folosit pentru prima data intr-un articol din anul 1990 de catre psihologii, Peter Salovey si 

John Mayer Cu toate ca acest termen este relativ nou, componentele conceptului, 

inteligenta emotionala pot fi datate pana la arhicunoscuta afirmatie a lui lui Socrate (470 – 

399 iHr)„Cunoaste-te pe tine insuti”. In Biblie, atat in Vechiul cat si in Noul Testament 

„Nu fa altuia ce tie nu-ti place” si „Iubeste-ti aproapele ca pe tine insuti” pot fi vazute ca 

elemente de Inteligenta Emotionala. 

Inteligenta Emotionala este formata din 4 elemente: 

o Intelegerea mai buna a propriilor emotii 

o Gestionarea eficienta a propriilor emotii si crestere semnificativa a calitatii vietii 

o Intelegerea mai buna a celor din jur si o convietuire cu un grad de confort ridicat 

o Crearea de relatii mai bune la toate nivelele cu cei din jur si cresterea productivitatii si 

a imaginii personale 

Conform cercetarilor statistice, competenta emotionala este de doua ori mai 

importanta decat abilitatile tehnice sau intelectuale. Dezvoltarea inteligentei emotionale 

reprezinta intelegerea si gestionarea emotiilor pentru a crea relatii armonioase cu cei din 

jur. 

Componente ale Inteligentei Emotionale 

a. Auto–Constientizarea 

-Determinarea punctelor forte si a limitarilor 

-Constientizarea emotiilor si a efectelor acestora asupra comportamentului, precum si de 

impactul acestora asupra celorlalti. 

-Analiza comportamentului dinr-o perspectiva introspectivă. 

b.Managementul emoţiilor 

-Obtinerea abilitatilor de a face fata in mod eficient stresului si frustrarii. 

- Sa fii flexibil si sa doresti sa te adaptezi la schimbare. 

c.Imaginea proprie si Auto–motivarea 

-Dezvoltarea unui simt de autoevaluare si increderea in abilitatile de a face fata cererilor. 

-Motivarea prin factori interni precum nevoia de realizare si nevoia de dezvoltare 

personala. 
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d.Abilitati sociale 

-Ascultare activă 

-Intrare in raport cu ceea ce simt ceilalti 

-Prevenirea unei influente negative a factorilor emotionali asupra capacitatii de ascultare 

-Asertivitate 

-Gestionarea conflictelor 

Inteligenta emotionala reprezintă un set de aptitudini umane, nu este o abilitate 

monolitica. Include constientizarea de sine, include capacitatea de a ne controla emoţiile, 

ceea ce nu inseamna sa ne reprimam emotiile. In al treilea rand, avem empatia, capacitatea 

de a simti felul in care ceilalti oameni se simt, cat si o constientizare sociala generala, iar in 

al patrulea rand, capacitatea de a pune laolalta toate aceste aptitudini in timpul unei 

interactiuni. Preluând rezultatele cercetãrilor asupra creierului si comportamentului, 

Gardner propune extinderea conceptului de inteligentã. Este binecunoscut termenul de IQ - 

coeficientul care mãsoarã inteligenta umanã înnãscutã si care nu prea poate fi ameliorat pe 

parcursul vietii. O asemenea întelegere nu explicã, de pildã, situatiile în care persoane cu 

un IQ mediu sau relativ scãzut au cunoscut un mare succes. De aceea, autorul a deschis 

calea unei psihologii care acordã un interes egal si inteligentei sentimentelor. Inteligenta 

emotionalã (EQ) presupune în primul rând constientizare de sine, autodisciplinã si empatie. 

Ea dã seama de felul în care ne controlãm impulsurile si sentimentele. Vestea bunã este 

faptul cã inteligenta emotionalã poate fi îmbunãtãtitã. Desi copilãria este extrem de 

importantã în punerea unor baze solide pentru dezvoltarea inteligentei emotionale, ea poate 

fi îmbunãtãtitã si cultivatã inclusiv la vârsta adultã. La peste zece ani de la aparitia primei 

editii în limba englezã, studiul inteligentei emotionale a cãpãtat proportiile unui domeniu 

stiintific autonom în slujba cãruia lucreazã un numãr impresionant de cercetãtori folosind 

cele mai avansate metode tehnologice. Astãzi inteligenta emotionalã se predã în scoli si 

universitãti, competentele sale au devenit criterii de angajare sau de promovare în carierã, 

iar programele de educatie pe baza sa au devenit punctul de plecare în politicile sociale de 

prevenire a îmbolnãvirilor sau criminalitãtii.  

Teoria inteligentelor multiple a lui Howard Gardner 

In cea mai importanta carte a sa, “Inteligentele Multiple”, publicata in anii 1980, Howard 

Gardner sugereaza ca ar exista cateva tipuri distincte de inteligente la oameni: 

-inteligenţa lingvistică: Aceasta implica sensibilitatea la limbajul scris si vorbit, 

abilitatea de a invata limbi straine, si capacitatea de a folosi limbajul pentru a atinge 

anumite scopuri. Avocatii, oratorii, scriitorii si poetii sunt persoane cu inteligenta 

lingvistica mare. 
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-inteligenła logico-matematică: abilitatea de a analiza problemele în mod logic, 

îndeplini operaţii matematice si investiga subiecte stiinţifice. Matematicienii, logicienii si 

oamenii de stiinţă dau dovadă de inteligenţă logico-matematica. 

-inteligenta muzicala: se refera la abilitatile in compunerea, redarea si aprecierea 

modelelor muzicale. Gardner afirma in cartea sa ca dintre toate darurile cu care un individ 

este inzestrat, cel mai devreme se afirma talentul muzical. 

-inteligenta motrica si kinestezica: reprezintă potentialul unei persoane de a-si 

utiliza intregul corp sau parti ale corpului pentru a rezolva probleme sau confectiona 

produse. 

-inteligenta spatiala: denotă potentialul de a recunoaste si manipula caracteristici 

spatiale largi (de ex. navigatorii si pilotii), ca si caracteristici spatiale extrem de fine (de ex. 

sculptorii, chirurgii, artistii grafici, arhitectii). 

-inteligenta interpersonala: reprezintă capacitatea unei persoane de a intelege 

intentiile, motivatiile si dorintele altor persoane, si de a lucra in mod eficient cu alti oameni 

(oamenii din vanzari, profesorii si liderii politici au nevoie de o mare inteligenta 

interpersonala). 

-inteligenta intrapersonala: capacitatea de autointelegere si autocunoastere a 

dorintelor, temerilor si capacitatilor personale, si folosirea acestor informatii pentru 

reglarea propriei vieti. 

Cativa ani mai tarziu, dupa aparitia primei versiuni a «Inteligentelor Multiple» Gardner a 

analizat posibilitatea evidentierii altor trei forme de inteligenta, incluzand : 

-inteligenta naturalista: persoanele cu o mare cunoastere a lumii vii (de ex. 

abilitatea de a identifica multe specii de flora si fauna). Ele noteaza ca desi multi copii 

arata un interes timpuriu pentru animale si dinozauri, doar cativa arata un interes pronuntat 

si continuu pentru mediul natural. 

-inteligenta spirituala: persoanele care sunt interesate de experientele si entitatile 

cosmice care nu sunt inca percepute cu simturile clasice dar care sunt, totusi, extrem de 

importante pentru fiintele umane. 

-inteligenta existentiala: este persoana capabilă după Gardner de a intelege 

semnificatia vietii, rostul mortii, soarta ultima a lumilor fizice si psihologice si experienta 

iubirii cosmice, neconditionate. La acestea adaugă mai recent Gardner inteligenţa umorului 

şi inteligenţa morală 

Inteligenţa emoţională înseamnă înţelegerea şi gestionarea propriilor emoţii, 

înţelegerea celor din jur şi crearea de relaţii mai bune cu ei. O neînţelegere împreună cu 

gestionarea inadecvată a propriilor emoţii scad foarte mult inteligenţa unei persoane. 
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Beneficiile Inteligentei Emotionale 

- Performante marite 

- Motivatie imbunatatită 

- Inovatie sporita 

- Incredere 

- Leadership si management eficient  

- Munca in echipa excelenta 

 

Inteligenţa socială 

În general, inteligenţa socială ar putea fi definită ca şi capacitate cognitivă 

superioară de percepere adecvată, de comprehensiune, evaluare şi utilizare corespunzătoare 

a evenimentelor şi practicilor sociale. Modalitatea de operaţionalizare a inteligenţei sociale 

poate include: 

- nivelul de sensibilitate faţă de evenimentele sociale; 

- fluiditatea şi flexibilitatea interpretativă în evaluarea interacţiunilor sociale; 

- capacitatea de asimilare, evaluare şi exersare a valorilor şi practicilor sociale; 

Determinarea nivelului de inteligenţă socială devine semnificativă în raport cu 

cunoaşterea poziţiei receptorului faţă de intenţionalitatea mesajului şi de finalitatea 

concretă a acestuia. Decodificarea de către receptor a mesajului social reface în sens invers 

drumul codificării. Putem presupune că receptorul trebuie să fie înzestrat sau să dispună cel 

puţin parţial de aceleaşi mijloace operaţionale, de structuri logice similare de simbolizare, 

care să-i mijlocească o apropiere firească, naturală şi eficientă de evenimentele sociale. 

Temenul de inteligenţă socială a fost inventat de Edward Lee Thorndike (1920) şi 

se referă la abilitatea individului de a se angaja în interacţiuni sociale cu caracter adaptativ. 

Guilford defineşte inteligenţa socială ca abilitate de cunoaştere a comportamentulu altor 

indivizi, de acceptare-relaţionare la comportamentul altor personae si de adaptare eficientă 

a individului în funcţie de situaţii şi aşteptări. 

Cercetătorii în domeniu s-au întrebat dacă inteligenţa de tip social este un concept 

distinct de alte concepte înrudite, cum ar fi inteligenţa de tip academic, şi s-au bazat pe 

anumite dificutăţi în definirea acestuia. Unele definţii fac referire primordial la 

componenta cognitivă prin abilitatea de a-i înţelege pe ceilalţi. Alte definiţii pun accent pe 

latura comportamentală, cum ar fi capacitatea de a interacţiona eficient cu cei din jur. Iar 

altele se bazează pe un fundament psihometric şi definesc inteligenţa socială ca abiliate de 

a rezolva cu succes teste referitoare la aptitudini sociale. 

Se consideră că inteligenţa socială este diferită de inteligenţa academică şi această 
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diferenţă se poate observa cu uşurinţă în viaţa de zi cu zi a oamenilor. Unii oameni care au 

succes în rezolvarea problemelor academice pot avea dificultăţi în rezolvarea situaţiilor de 

natură socială. De asemenea ei pot întâmpina greutăţi în înţelegerea cu ceilalţi, în timp ce 

alte persoane care nu excelează din punct de vedere al inteligenţei academice, pot relaţiona 

eficient şi răspund corespunzător în contexte sociale. Inteligenţa socială include în mod 

evident cunoaşterea socială şi interacţiunea socială. 

Din cercetările specialiştilor s-au conturat şase abilităţi cognitive raportate la 

comportamentul social al indivizilor: 

1. Capacitatea de a identifica stările mentale ale indivizilor; 

2. Capacitatea de grupare a stărilor mentale identificate la alte persoane pe baza 

similarităţii; 

3. Capacitatea de a interpreta conexiunile semnificative ale actelor 

comportamentale; 

4. Capacitatea de a analiza succesiunile comportamentelor sociale; 

5. Capacitatea de a fi flexibil în interpretarea schimbărilor în cadrul 

comportamentului 

social; 

6. Capacitatea de a prevedea ce se poate întâmpla într-o situaţie persoanlă. 

Consacratele tipuri de inteligenţă propuse de Gardner au fost transpuse de către Albrecht 

într-un model, considerat util în planul profesional şi practic. Astfel modelul ASPEAK 

presupune că oameni posedă şase dimensiuni principale de inteligenţă. 

Inteligenţa abstactă (A) care implică raţiunea, conceptele, abilităţile verbale, informaţiile 

matematice, simbolice. 

Inteligenţa socială (S) face referire la interacţionarea eficientă şi de succes cu ceilalţi în 

contexte sociale diferite. 

Inteligenţa practică (P) include capacitatea de a rezolva probleme curente şi de a fi 

perseverent în a duce la bun sfârşit activităţile desfăşurate. 

Inteligenţa emoţională (E) duce la cunoaşterea interioară şi la abilitatea de a controla 

reacţiile în mod pozitiv. 

Inteligenţa apreciativă (estetică) (A) se referă la aprecierea corectă şi reală a formei, 

design-ului şi a relaţiilor. 

Inteligenţa kinestezică (K) implică capacităţile motrice ale întregului corp, care dezvoltă 

abilităţi specifice. 

De-a lungul anilor numeroase studii au dezbătut problema inteligenţei de tip social 

şi s-a constatat importanţa din ce în ce mai mare acordată de cercetători problemelor care 
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implică factori sociali şi care influenţează persoanlitatea umană. O parte a condiţiei umane 

face referire la capacitatea unei persoane de a se cunoaşte pe sine însuşi, dar şi pe ceilalţi, 

de a se înţelege şi colabora cu cei din jurul său, de a se angaja în interacţiuni sociale 

pozitive. Inteligenţa socială include conştientizarea situaţiilor şi dinamica socială care le 

guvernează, dar şi cunoaşterea stilurilor şi strategiilor de interacţiune care pot ajuta o 

persoană să îşi atingă obiectivele urmărite atât în relaţia intraindividuală, cât şi în cea 

interindividuală. Inteligenţa socială implică în mod deosebit conştientizarea stărilor 

interioare şi a propriilor percepţii şi modalităţi de reacţie vis-a-vis de contextul social. 

Toate acestea pot fi exemplificate în profesia de cadru didactic. 

Profesia  de cadru didactic   implică  o serie de responsabilităţi, roluri, deziderate, 

calităţi, competenţe, care o fac să se distingă de multe alte profesii al căror „ obiect” al 

muncii este omul. 

            În cadrul şcolii profesorul este conducătorul activităţii didactice care se desfăşoară 

în vederea atingerii obiectivelor si competenţelor,prevăzute în documentele şcolare, dând 

sens şi finalitate educativă tuturor componentelor implicate în procesul de învăţământ. Un  

aspect esenţial în ceea ce priveşte profesia de cadru didactic îl reprezintă competenţa 

profesională care include ansamblul de capacităţi cognitive, afective, motivaţionale şi 

manageriale, care interacţionează cu trăsăturile de personalitate ale educatorului, 

conferindu-i acestuia calităţile necesare efectuării unei prestaţii didactice care să asigure 

realizarea competentelor de către toţi elevii; iar performanţele obţinute să se situeze 

aproape de nivelul maxim al potenţialului intelectual al fiecăruia. 

            Competenţa profesională a cadrului didactic din învăţământ derivă din rolurile pe 

care acesta le îndeplineşte în cadrul şcolii. Practica evidenţiază diversitatea rolurilor unui 

cadru didactic printer care pot fi amintite: 

• expert al actului predare-învăţare:selecţionează 

• agent motivator: declanşează şi întreţine interesul, curiozitatea şi dorinţa lor pentru 

activitatea de învăţare. 

• creatorul situaţiilor de învăţare cât mai favorabile pentru atingerea obiectivelor 

pedagogice proiectate  

• lider: conduce un grup de elevi, exercitându-şi puterea asupra principalelor 

fenomene ce se produc 

• consilier: în această ipostază este un observator sensibil al comportamentului 

elevilor, un îndrumător persuasiv şi un sfătuitor al acestora. 

• model:  prin întreaga sa personalitate, prin acţiunile şi comportamentul său 

• manager: supraveghează întreaga activitate  
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Profesorul are de-a face cu un tip special de management şi anume: „managementul 

clasei”. Acesta include toate deciziile şi acţiunile solicitate pentru menţinerea ordinii în 

clasă. Profesorul îşi asumă o multitudine de roluri a căror exercitare este dependentă de 

personalitatea lui. Dar pe lângă activitatea didactică desfăşoară şi o activitate extraşcolară 

sau cultural educativă. Din totdeauna profesiunea de dascăl a fost o profesie socială; din 

această perspectivă profesorul este şi un pedagog social preocupat pentru ridicarea gradului 

de cultură şi civilizaţie.Din cele de mai sus decurg dimensiunile competenţei profesionale a 

cadrului didactic: 

A. competenţa de specialitate care cuprinde trei capacităţi principale: 

• cunoaşterea materiei; 

• capacitatea de a stabili legături între teorie şi practică; 

• capacitatea de înnoire a conţinuturilor în consens cu noile achiziţii ale ştiinţei 

domeniului ( dar şi cu cele din domenii adiacente) 

B. competenţa psihopedagogică   este rezultanta următoarelor capacităţi: 

           -  capacitatea de a cunoaşte elevii şi de a lua în considerare particularităţile 

lor de vârstă şi individuale la proiectarea şi realizarea activităţilor instructiv-

educative; 

• capacitatea de a comunica uşor cu elevii, de a-i influenţa şi motiva pentru 

activitatea de învăţare, în general şi pentru învăţarea unei anumite discipline de 

studiu în particular; 

• capacitatea de a proiecta şi a realiza optim activităţi instructiv-educative ( 

precizarea obiectivelor didactice, selecţionarea conţinuturilor esenţiale, elaborarea 

strategiilor de instruire,crearea unor situaţii de învăţare adecvate, stabilirea 

corespunzătoare a formelor, metodelor şi instrumentelor de evaluare, etc. 

• capacitatea de a evalua obiectiv programe şi activităţi de instruire, pregătirea 

elevilor, precum şi şansele lor de reuşită; 

• capacitatea de a-i pregăti pe elevi pentru autoinstruire şi autoeducaţie 

  C. competenţa psihosocială şi managerială 

- Competenţa psihosocială şi managerială presupune următoarele capacităţi ale 

profesorului contemporan care-şi desfăşoară activitatea în învăţământ: 

capacitatea de a organiza elevii în raport cu sarcinile instruirii, de a crea situaţii 

de învăţare adecvate şi de a stabili responsabilităţi în grup; 

- capacitatea de a stabili relaţii de cooperare, un climat adecvat în grupul de 

elevi şi de a soluţiona conflictele; 

- capacitatea de a-şi asuma răspunderi; 
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- capacitatea de a orienta, organiza şi coordona, îndruma şi motiva, de a lua 

decizii în funcţie de situaţie. 

Acestor competenţe li se mai pot adăuga şi altele după cum fiecărei competenţe i se 

pot asocia şi alte capacităţi. 

În şcoala tradiţională, profesorul juca rolul de transmiţător al informaţiei către 

elevi, care doar o receptau şi o reproduceau cu prilejul verificărilor. În şcoala modernă, 

profesorul devine conducătorul unui proces simultan informativ şi formativ orientând şi 

sprijinind elevii să ajungă prin efort propriu la descoperirea cunoştinţelor, pe care urmează 

să le prelucreze şi să le integreze în structura lor cognitivă. 

Profesorul se implică în activitatea didactică cu întreaga personalitate: motivaţii, aptitudini, 

nivel de competenţă, experienţă personală. Arta de a preda nu se reduce la transmiterea 

cunoştinţelor, ci presupune şi o anumită atitudine faţă de elevi, ca expresie a concepţiei 

pedagogice asumate şi a propriilor trăsături de personalitate. În cadrul activităţilor 

didactice se creează multiple raporturi interpersonale între participanţi, antrenaţi cu toţii 

într-un proces constant de influenţare reciprocă. Reuşita unui profesor depinde de multe ori 

de natura relaţiilor pe care le stabileşte cu elevii săi în cadrul acestei interacţiuni, aspect 

deosebit de important, deoarece multe dificultăţi de învăţare şi educare se datorează unor 

relaţii deficitare. Natura relaţiilor pe care profesorul le stabileşte cu elevii este determinată 

nu numai de stilul de abordare a activităţii şi de trăsăturile sale de personalitate, ci şi de 

trăsăturile individuale şi de grup ale elevilor. De aceea, profesorul trebuie să aibă abilitatea 

de a-şi cunoaşte partenerii de activitate. Empatia profesorului nu înseamnă o cunoaştere de 

tip analitic, ci capacitatea de a depune un efort imaginativ pentru a-l înţelege pe celălalt, 

sub aspectul potenţialului de care dispune, al atitudinilor şi sentimentelor sale, al 

semnificaţiei conduitei manifestate. Profesorul trebuie să adopte un stil democratic, 

caracterizat prin relaţii deschise bazate pe încredere reciprocă şi acceptare, reuşind astfel să 

colaboreze cu elevii într-o atmosferă armonioasă, lipsită de încordare. Calitatea procesului 

instructiv-educativ este dependentă şi de relaţia afectivă dintre profesor şi elevi. De aceea 

este necesar ca fiecare cadru didactic să fie preocupat de cultivarea unor relaţii bune cu 

elevii săi. 

Invăţarea emoţională şi socială vizează un set unic de competenţe: 

- cunoaşterea propriei persoanee prin: identificarea emoţiilor: identificarea propriilor 

emoţii şi sentimente; responsabilitatea personală: recunoaşterea şi înţelegerea obligaţiei de 

a se angaja în comportamente care sunt în concordanţă cu etica, siguranţa şi legea; 

recunoaşterea punctelor tari: identificarea şi cultivarea puterilor proprii şi a calităţilor 

positive; grija faţă de alţii  
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- luarea deciziilor cu responsabilitate include:managementul emoţiilor, analizarea 

situaţiilor, stabilirea scopurilor: stabilirea scopurilor şi munca în direcţia atingerii acestora, 

rezolvarea problemelor: generarea, implementarea şi evaluarea soluţiilor adecvate la 

probleme 

- eficienţa socială dovedită prin: comunicare, construirea relaţiilor, negociere, refuz, 

căutarea ajutorului 

Interacţiunea socială provoacă o depăşire a capacităţilor cognitive individuale. 

 

 

3. Personalitate şi performanţă profesională  

Personalitate în – problem solving în viaţa de toate zilele 

Individuarea naturală şi inevitabilă a persoanei după cum constată C. Jung are loc 

odată cu aportul învăţării. Cele opt tipuri psihologice rezultate din combinarea funcţiilor 

raţionale (gândirea şi afectivitatea) şi iraţionale (percepţia şi intuiţia) (Schultz, p. 79) cu 

cele două atitudini ale Eului (introversia şi extroversia) au dus la categorizarea a 8 tipuri 

psihologice (tipul extrovert – gânditor; extrovert – afectiv; extrovert – perceptiv; extrovert 

– intuitiv; introvert – gânditor; introvert – afectiv; introvert –perceptiv; introvert – intuitiv) 

pentru care rezolvarea de probleme se face în moduri diferite şi pentru care semnificaţia 

noţiunii de problemă este diferită. 

Prin ţelul fiinţei umane de atingere a perfecţiunii după cum considera Adlėr scopul şi 

implicit reuşita în viaţă în rezolvarea situaţiilor problemă este atins prin adaptare la mediu 

şi stăpânirea lui.Unicitatea persoanei după Howey face ca situaţiile de problem solving şi 

finalitatea să fie la fel de variate. 

Oamenii posedă abilitatea inerentă de a înţelege ce e în mintea altora, proces ce 

reprezintă o componentă a ceea ce se numeşte „Theory of mind”. Regiunile frontale care 

servesc funcţiilor executive au fost de asemenea implicate, dar studiile realizate pe 

pacienţii cu leziuni frontale au indicat că şi ele reprezintă un sistem cooptat iar amigdala 

reprezintă o componentă centrală a „Theory of mind” deşi implică şi aceasta la rândul ei 

sisteme cooptate (Siegel şi Varley, 2002). Experienţa conversaţională permite accesul la 

cunoştinţe referitoare la stările mentale ale altora (Siegel şi Varley, 2002).        

Disponibilitatea pentru procesarea informaţiei a celor cu predominanţă de lucru a emisferei 

stângi sunt activi, verbali şi logici, analitică,iterative şi eficienţă în rezolvarea problemelor 

de tip convergent.  

Caracteristicile în plan psihologic ale utilizării emisferei drepte sunt: receptivitate, 

intuitivitate, spaţialitate, holism şi divergenţă. Persoanele integrative combină 
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caracterisitici de stânga sau dreapta în proporţii egale fiind tipul de persoane flexibile. 

Aceste persoane îşi utilizează propriul „bio-computer” în avantajul său în toate situaţiile de 

problem-solving utilizând flexibil strategii şi tehnici adecvate problemei date. Persoanele 

dotate cu o strategie mixtă tind să utilizeze elementele dominante de stânga izolate de cele 

de dreapta şi invers (uneori activ, verbal, logic, alteori receptiv, spaţial, intuitiv, trecând 

dintr-un sistem în altul). 

Tipologia umană adaugă prin cercetările lui Caspi (2000) tipul bine-adaptat, tipul 

inhibat. Mai puţin frecvente dar făcând parte din aceeaşi clasificare a autorului menţionat 

anterior, sunt tipul încrezător şi tipul rezervat. 

Cele patru aspecte ale personalităţii dezvoltate de acest test sunt de astfel utilizate 

cu succes de cercetători în diferite probleme ce ţin de recunoaşterea tipului de 

comportament ce trebuie dezvoltat în raport cu situaţia dată, capacitatea de reglare a 

stărilor emoţionale în vederea canalizării situaţiei de stres şi eliminarea ei .  

Henry Mintzberg (1976) susţine că indivizii care sunt buni planificatori îşi etalează 

performanţele ca procesori raţionali de informaţie, în timp ce indivizii care sunt buni 

manageri se manifestă ca procesori intuitivi ai informaţiei. Herbert Simon (1987), 

efectuând studii asupra rolului intuiţiei şi emoţiei în luarea deciziei managerilor remarcă 

faptul că este o eroare să pui în opoziţie stilul analitic cu cel intuitiv în management. 

Managerul respectiv nu are luxul alegerii între abordări de tip analitic sau intuitiv ale 

problemei. Comportându-te ca un manager înseamnă să gestionezi întreaga gamă de 

abilităţi manageriale şi să le aplici corespunzător (Simon, 1987, p. 63). 

Este bazat pe cercetările asupra tipurilor psihologice efectuate de Carl Jung. Acesta 

a înţeles că un comportament aparent imprevizibil putea de fapt să fie anticipat, dacă erau 

înţelese funcţiile mentale fundamentale şi atitudinile preferate de Subiecţi. Katharine Cook 

Briggs, intrigată de multă vreme de similitudinile şi diferenţele dintre personalităţile 

umane, a început să dezvolte un sistem persoanl de tipizare a oamenilor.  

Katharine Cook Briggs şi fiica ei Isabel Briggs Myers au extins fundamentul 

teoretic al lui Carl Jung şi i-au oferint aplicaţie practică. Jung postulase existenţa a trei 

dimensiuni ale personalităţii şi a opt tipuri de personalitate. Bazându-se pe mulţi ani de 

studiu Katharine Cook Briggs şi fiica ei Isabel Briggs Myers au determinat existenţa a 

patru dimensiuni ale personalităţii şi a şaisprezece tipuri distincte de persoanlitate. După 

cum a confirmat şi Isabel Myers, există şaisprezece tipuri diferite de personalitate, toţi 

oamenii putându-se regăsi în unul dintre ele. Această afirmaţie nu înseamnă că oamenii nu 

au identitate unică. O sută de persoane cu acelaşi tip de personalitate rămân diferite între 

ele pentru că au părinţi diferiţi, gene diferite, experienţe şi motivaţii diferite, dar în acelaşi 
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timp, vor avea destul de multe în comun. Sistemul a fost dezvoltat şi perfecţionat de 

Barbara Barron Tieger şi Paul D. Tieger (1998). 

Sistemul de apreciere a tipului de personalitate se bazează pe patru aspecte 

fundamentale ale persoanlităţii umane: modul cum interacţionăm  cu lumea şi discreţia în 

care ne canalizăm energiile; tipul de informaţii pe care le remarcăm cu predilecţie, felul în 

care luăm decizii. 

Aceste aspecte ale personalităţii umane sunt denumite dimensiuni pentru că fiecare 

în parte poate fi imaginat ca un segment cuprins între două extreme astfel.  

(E)Extraversiune                        Introversiune (I)  

(S) Senzaţie          Intuiţie (N) 

(T) Gândire         Sentiment (F) 

(J) Judecată        Percepţie (P)  

EI sau unde se preferă focalizarea atenţia 

 

Scala descrie două preferinţe opuse, în ce priveşte zona către care se preferă, 

concentrarea atenţiei; către lumea exterioară sau către lumea interioară. 

E: EXTRAVERSIE 

Cei care sunt predispuşi la extraversie tind să-şi fixeze atenţia către lumea 

exterioară şi către mediul exterior. Când eşti extravert esti stimulat de ceea ce se întâmplă 

în lumea exterioară şi către aceasta tinzi să-ţi direcţionezi toată energia. Extraverţii preferă 

, de obicei, să comunice mai mult prin viu grai decât prin scris. Simt nevoia să provoace 

lumea pentru a o înţelege şi de aceea tind spre acţiune. 

I: INTROVERSIE 

Oamenii care preferă introversia îşi fixează atenţia mai mult către propria lume 

interioară. Când eşti introvert, eşti incitat de ceea ce, se întâmplă în lumea ta interioară şi 

aceasta este zona către care tinzi să-ţi directionezi energia. Introverţii tind să fie mai 

interesaţi şi mai în largul lor când munca le cere ca o mare parte din activitate să aibă loc în 

liniştea minţii lor. Le place să înţeleagă lumea înainte de a o experimenta, şi astfel, adesea 

meditează la ce au de făcut, înainte de a acţiona. 

 

SN – cum se percepe informaţia 

Scala descrie două moduri opuse de a percepe sau dobândi informaţia : cum 

procedezi pentru a afla date despre lucruri. 

S: SENZORIALITATE 
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Calea de „a afla” este folosirea funcţiei senzitive. Văzul ,auzul şi alte simţuri îţi 

spun despre ceea ce există acolo şi se întâmplă efectiv, atât înlăuntrul cât şi în afara ta. 

Simţurile sunt utile în special în aprecierea realităţilor situaţiei. Tipurile senzitive tind să 

accepte şi să lucreze cu ceea ce este „dat” aici şi acum, devenind astfel realişti şi practici. 

Excelează în rememorarea şi mânuirea unui mare număr de fapte. 

N: INTUIŢIE 

Cealaltă cale de a afla este intuiţia, care îţi dezvăluie înţelesul, realităţile şi 

posibilităţile ce se află dincolo de informaţia transmisă de simţuri. Intuiţia cercetează 

ansamblul şi caută să elaboreze un model al esenţei. Dacă preferi intuiţia, devii expert în 

descoperirea de noi posibilităţi şi căi de a făptui şi înţelege lucrurile. Tipul intuitiv apelează 

preferenţial la imaginaţie şi inspiraţie. 

 

TF – cum se iau deciziile 

Odată ce ai dobândit informaţia printr-una din modalităţile perceptive trebuie să o 

întrebuinţezi. Ea este folosită pentru a ajunge la concluzii, a lua decizii sau pentru formarea 

opiniilor. Această scară descrie căi opuse de a lua decizii sau a face judecăţi. 

 

T: GÂNDIRE LOGICĂ 

O cale de a decide este gândirea. Ea prezice consecinţele logice ale oricărei alegeri 

sau acţiuni, în particular. Când foloseşti gândirea decizi în mod obiectiv, pe baza cauzei şi 

efectului şi iei decizia analizând şi cântărind dovezile, inclusiv realităţile neplăcute. 

Oamenii ce preferă gândirea caută un standard obiectiv al adevărului. Ei adesea excelează 

în analiza situaţiilor de criză. 

F: AFECTIVITATE 

Cealaltă cale de a decide este afectivitatea. Pe această cale Subiectul ia în 

consideraţie ceea ce este important pentru tine sau pentru alţii (fără să pretindă că acest 

lucru ar fi logic) şi decide pe baza valorii centrate pe persoană. Când iei o decizie ce te 

priveşte, te întrebi cât îţi pasă sau cât ai investit din tine în fiecare dintre alternative. Cei ce 

preferă această cale tind să aibă de-a face cu oamenii şi tind să devină empatici, favorabili 

şi plini de tact. Este important de înţeles că termenul de afectivitate (feeling) folosit aici 

înseamnă a lua decizii bazate pe valori deci fondul relaţional pentru sentimente sau emoţii.  

 

JP - cum te orientezi faţă de lumea exterioară 

Scala descrie stilul de viaţă pe care îl adopţi în confruntarea cu lumea exterioară şi 

cum te orientezi în relaţie cu ea. Atitudinile opuse de aici se referă la cele două scale 
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anterioare. Cu alte cuvinte, fie iei iniţial o atitudine raţională (gândind sau foiosindu-ţi 

afectivitatea), fie o atitudine perceptivă (folosind senzorialitatea sau intuiţia), faţă de lumea 

exterioară. 

J: RAŢIUNE /JUDECATĂ 

Acei care iau o atitudine raţională (folosind fie gândirea logică, fie afectivitatea), 

tind să trăiască într-un mod ordonat, planificat, să-şi regleze şi controleze viaţa. Când îţi 

foloseşti funcţia raţională, îţi place să iei decizii, să ajungi la o încheiere şi apoi să treci mai 

departe. Cei ce preferă raţiunea, preferă să fie structuraţi şi organizaţi şi vor ca lucrurile să 

fie bine stabilite. Este important de înţeles că raţiune (judging) aşa cum este folosit aici, nu 

înseamnă judecată (judgemental), ca disponibilitate comunătuturor oamenilor. 

P: PERCEPŢIE 

Acelora care preferă procesul perceptiv (fie prin senzorialitate, fie prin intuiţie) le 

place să trăiască într-un mod flexibil şi spontan. Folosind „percepţia, aduni informaţia 

păstrându-ţi deschise opiniile. Oamenii ce preferă percepţia caută mai degrabă să înţeleagă 

viaţa, decât să o controleze. Ei preferă să rămână deschişi experienţei, bucurându-se de ea 

şi având încredere în abilitatea lor de a se adapta momentului. 

Aplicarea testului MBTI a avut drept scop conturarea unor profile de personalitate şi în 

diversitatea lor, relevarea prezenţei potenţialului intuitiv. Rezultatele aplicării testului 

permit definirea următoarelor profile prin susţinerea cu date a celor 16 calităţi cotate cu 

majusculele termenilor: extraversiune (E), introversiune (I), senzaţie (S), intuiţie (I), 

gândire (T), sentiment (F), judecată (J), percepţie (P). 

ESTJ ~ Gândire Extravertă cu Senzorialitate 

Persoanele de tip ESTJ folosesc gândirea pentru a administra lumea. Le place să 

organizeze proiecte şi apoi să le vadă împlinite. Se bazează pe gândire, sunt logici, 

analitici, critici în mod obiectiv şi foarte greu de convins altfel decât prin raţiune. Ei tind să 

se concentreze asupra muncii, nu pe oamenii din spatele ei. Le place să provoace fapte, 

situaţii şi operaţii legate de un proiect fiind dispuşi la efortul sistematic de a-şi atinge 

obiectivele conform programului. Confruntaţi cu dezordinea şi ineficienţa îşi pierd uşor 

răbdarea şi pot fi aspri când situaţia o cere. 

Comportamentul lor este guvernat de logică. Trăiesc pe baza unui set de reguli, 

care le instrumentează judecăţile fundamentale despre lume. Orice schimbare în calea lor 

necesita o schimbare deliberată a regulilor 

ENTJ ~ Gândire Extravertă cu Intuiţie 

Tabloul comportamental se defineşte prin preferinţe pentru acţiuni aplicative de 

execuţie şi planificare pe termen lung. Bizuindu-se pe gândire, sunt logici, analitici şi 
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critici în mod obiectiv şi foarte greu de convins altfel decât prin raţiune. Tind să se fixeze 

mai mult pe idei decât pe persoanele din spatele ideilor. Preferă să gândească în viitor, să 

facă planuri, să organizeze situaţii şi demersuri legate de proiect fiind dispus la un efort 

sistematic pentru a-şi atinge obiectivele stabilite. Manifestă nerăbdare faţă de dezordine şi 

ineficienţă şi pot fi aspri în situaţii problematice.Orice schimbare în viaţa lor necesită o 

schimbare deliberată în regulile pe care le-au stabilit. Sunt interesaţi, în principal, de a 

descoperi posibilităţile ce se află dincolo de ceea ce este prezent, evident sau cunoscut. 

Intuiţia le intensifică interesul căutării raţionale, curiozitatea pentru ideile noi, toleranţa 

faţă de teorii şi gustul pentru problemele complexe. 

ENTJ sunt rareori mulţumiţi în slujbe care nu pretind intuiţie. Sunt stimulaţi de 

probleme şi adesea sunt implicaţi în activităţi în care ei pot să găsească şi să implementeze 

noi soluţii. Deoarece interesul lor se fixează pe tabloul de ansamblu, pot pierde din vedere 

importanţa anumitor detalii.Îşi asumă prea repede riscul deciziei înainte de a examina 

situaţia pe deplin. Ei au nevoie să se oprească şi să asculte punctele de vedere ale celorlalţi, 

în special ale celor ce nu sunt în poziţia de a le riposta. Arareori acest lucru este uşor 

pentru ei, dar dacă ei nu se opresc ca să înteleagă pot să hotărască prea repede, fără să se 

bazeze pe destule fapte neacordînd suficientă atenţie la ceea ce gândesc sau simt alţii.   

Deşi excelează în mod natural în a descoperi ceea ce este ilogic şi inconsistent, ei 

pot avea nevoie să-şi dezvolte abilitatea de a aprecia. Un mod pozitiv de a-şi exersa 

afectivitatea este de a lua în consideraţie meritele şi ideile celorlalţi. ESTJ îşi fac o regulă 

din a menţiona ceea ce preferă, nu numai ceea ce trebuie corectat, găsesc că rezultatele 

merită efortul, atât în muncă cât şi în viaţa lor privată. 

ISTP ~ Gândire Introvertă cu Senzorialitate 

Persoanele de tip ISTP îşi folosesc gândirea pentru a caută principiile ce se află la 

baza informaţiei senzoriale receptată în conştiinţă. Ca urmare, ei sunt logici, analitici şi 

obiectiv critici. Sunt greu de convins altfel decât prin raţionamente bazate pe fapte solide. 

Deşi le place să genereze fapte şi date, ei preferă să nu organizeze situaţii şi 

oameni, dacă exigenţele muncii lor nu o cer. Ei pot fi în mod intens, dar în mod pasiv, 

curajoşi. Din punct de vedere social, sunt mai degrabă timizi în afara cercului lor de 

prieteni apropiaţi. Câteodată sunt atât de absorbiţi de un lucru ce îi interesează, încât pot 

ignora sau pierde urma circumstanţelor exterioare. De aceea se zice că pot avea un curaj 

intens, dar pasiv. 

INTP ~ Gândire Introvertă cu Intuiţie 

Tipul INTP preferă să-şi folosească gândirea pentru a descoperi principiile 

fundamentale ale oricărei idei apărută în conştiinţa lor. Persoanele respective se bazează pe 
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raţiune pentru a dezvolta aceste principii şi a anticipa consecinţele. Ca urmare, ei sunt 

logici, analitici şi obiectiv critici. Se concentreză mai mult asupra ideilor, decât asupra 

persoanei din spatele lor. Dacă exigenţele muncii lor nu îi obligă altfel, preferă să 

organizeze mai degrabă ideile şi cunoştinţele decât situaţiile sau oamenii. Au o intensă 

curiozitate în câmpul ideilor. Din punct de vedere social, tind să-şi facă un mic cerc de 

prieteni şi agreează compania celor interesaţi de discutarea ideilor. Pot deveni atât de 

absorbiţi de o idee, încât să ignore sau să piardă din vedere circumstanţele exterioare.Sunt 

tăcuţi şi rezervaţi, deşi pot deveni extrem de comunicativi asupra unui subiect, la care au 

meditat îndelung. Sunt adaptabili în măsura în care principiile lor nu sunt violate, punct în 

care încetează a se mai adapta. Interesul lor principal consta în descoperirea posibilităţilor 

ce se găsesc dincolo de ceea ce este prezent, evident sau cunoscut. Înţeleg repede şi intuiţia 

le potenţează viaţa interioară, ingeniozitatea şi curiozitatea intelectuală. 

ESFJ ~ Afectivitate Extravertă cu Senzorialitate 

ESFJ radiază simpatie şi camaraderie. Ei se preocupă mai ales de oamenii din jurul 

lor şi pun mare preţ pe armonia relaţiilor interumane. Sunt prietenoşi, plini de tact şi 

înţelegători, perseverenţi, conştiincioşi chiar şi în problemele mărunte şi înclinaţi să aştepte 

acelaşi lucru şi de la ceilalţi. Aprobarea celorlalţi îi încălzeşte şi sunt sensibili la 

indiferenţă. Mult din plăcerea şi satisfacţia vieţii lor derivă din căldura sentimentelor celor 

ce-i inconjoară. Tind să se concentreze pe calităţile demne de admiraţie ale celorlalţi şi 

sunt loiali faţă de persoane, instituţii sau cauze, chiar până la a idealiza ceea ce admiră. 

Au darul de a descoperi valoarea în opiniile celorlalţi. Chiar când aceste opinii sunt 

în conflict, ei au credinţa că armonia poate fi cumva atinsă şi adesea reuşesc să o realizeze. 

Pentru a obţine armonia, ei sunt gata să îmbrăţişeze opiniile altora, în limite rezonabile dar 

trebuie să aibă în vedere să nu se concentreze asupra părerii celorlalţi atât încât să o piardă 

din vedere pe a lor. Îi interesează mai ales realităţile percepute din ambient, de aceea ei 

devin practici, realişti şi cu picioarele pe pământ. Au mare interes pentru particularităţile 

fiecărei experienţe apreciind şi bucurându-se de bunurile lor.    

ENFJ ~ Afectivitate Extravertă cu Intuiţie 

ENFJ radiază simpatie şi prietenie. Sunt preocupaţi, în principal, de oamenii din 

jurul lor şi pun mare preţ pe armonia contactelor umane. Sunt prietenoşi, plini de tact şi 

înţelegători, perseverenţi, conştiincioşi şi ordonaţi, chiar şi în problemele mărunte, şi 

înclinati să aştepte acelaşi lucru şi de la ceilalţi. Aprobarea celorlalţi îi încălzeşte şi sunt 

sensibili la indiferenţă. Mare parte din plăcerile şi satisfacţiile lor vin din căldura 

sentimentelor cu care îi înconjoară cei ce le sunt în preajmă. Tind să se concentreze pe 
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calităţile demne de admiraţie ale celorlalţi şi sunt loiali faţă de persoane, instituţii sau 

cauze, până la idealizare. 

Chiar când sunt în conflict de opinii, ei au credinţa că pot să realizeze cumva 

armonia şi adesea o şi fac fiind de acord cu opiniile altora, în limite rezonabile. Trebuie să 

fie atenţi să nu se concentreze atât de mult pe punctele de vedere ale celorlalţi, încât să-şi 

disipeze propriile opinii. Sunt interesaţi, în principal, în a descoperi posibilităţile ce se află 

dincolo de ceea ce este prezent, evident sau cunoscut. Intuiţia le intensifică viaţa interioară, 

viziunea şi curiozitatea faţă de ideile noi. Tind să se intereseze de cărţi şi sunt moderat de 

toleranţi faţă de teorii. Au adesea darul de a se exprima, dar îl folosesc mai degrabă pentru 

a se adresa auditoriului, decât în scris. Gândesc mai bine când discută cu oamenii. 

Excelează în activităţi în care au de-a face cu oamenii şi în situaţii ce pretind 

cooperarea. Sunt adesea profesori, preoţi, consilieri sau lucrează în tranzacţii. Sunt mai 

puţin fericiţi în munci ce pretind acurateţe faptică, de exemplu contabilitate, dacă nu-şi pot 

găsi un interes personal în ele. Trebuie să facă un efort special pentru a fi scurţi şi practici 

şi a nu lasă sociabilitatea lor să-i împiedice în muncă. 

Îşi bazează deciziile pe valorile personale. Deşi le place ca lucrurile să fie decise şi 

stabilite, nu ţin neapărat să ia ei deciziile. Îşi asumă câteodată riscul de trece la concluzii 

înainte de a înţelege situaţia. Dacă nu-şi iau suficient timp pentru a obţine informaţii de 

primă mână despre o persoană sau situaţie, acţiunile lor pot să nu aducă rezultatele bune pe 

care le scontează.  

ISFP ~ Afectivitate Introvertă cu Senzorialitate 

ISFP au foarte multa căldură, dar pot să n-o arate până ce nu cunosc persoana foarte 

bine. Îşi păstrează căldura înauntru ca pe o căptuşeală de blană. Dacă ţin la ceva, ţin 

profund, dar mai degrabă îşi arată sentimentele prin fapte, decât prin cuvinte. 

Sunt foarte credincioşi îndatoririlor şi obligaţiilor legate de lucruri sau persoana la 

care ţin. Au o atitudine foarte personală faţă de viaţă, judecând totul în raport cu idealurile 

lor interioare şi cu valorile personale. Ei îşi susţin valorile cu o convingere pasionată, dar 

pot fi influenţaţi de cineva la care ţin profund. Deşi loialitatea interioară şi idealurile le 

guvernează viaţa, ei cu greu vorbesc despre aceste subiecte. Sentimentele lor cele mai 

profunde sunt arareori exprimate; tandreţea interioară e mascată de o rezervă tăcută.   

INFP ~ Afectivitate Introvertă cu Intuiţie 

INFP au multa căldură umană, dar pot să nu o arate până ce nu cunosc bine 

persoana. Ei păstrează căldura înlăuntrul lor ca pe o căptuşeală de blană. Sunt credincioşi 

îndatoririlor şi obligaţiilor legate de ideile sau oamenii la care ţin. Au o atitudine foarte 

personală faţă de viaţă, judecând totul prin prisma idealurilor şi valorilor personale. Ei ţin 
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la idealurile lor cu o convingere pasionată. Desi loialitatea şi idealurile le guvernează viaţa, 

ei vorbesc greu despre aceste subiecte. Îşi exprimă arareori sentimentele profunde: 

tandreţea lor interioară e mascată de o rezervă tăcută. 

În problemele zilnice sunt toleranţi, deschişi la minte, înţelegători, flexibili şi 

adaptabili. Dar dacă le este ameninţată loialitatea interioară, nu dau înapoi nici un pas. Nu 

au dorinţa de a impresiona sau domina decât în ce priveşte munca lor. Oamenii pe care-i 

preţuiesc cel mai mult sunt cei care îşi fac timp să le înţeleagă valorile şi ţelurile. 

Interesul lor principal e fixat pe posibilităţile ce se află dincolo de prezentul, 

evident sau intuit. Sunt de două ori mai buni când lucrează la ceva în care ei cred, deoarece 

sensibilitatea afectivă intensifică energia eforturilor lor. Vor ca munca lor să contribuie la 

ceva ce contează pentru ei - înţelegere umană, fericire sau sănătate. Vor să găsească un ţel, 

dincolo de plată, oricât de mare ar fi ea. Sunt perfectionişti atunci când sunt interesaţi de 

ceva. Sunt curioşi faţă de ideile noi şi tind să aibă o viziune interioară şi de amploare. E 

important pentru ei să-şi folosească intuiţia pentru a găsi căi de exprimare a idealurilor lor, 

altfel, vor continua să viseze imposibilul şi nu vor realiza decât foarte puţin. Dacă nu 

găsesc un canal pentru idealurile lor, pot deveni sensibili şi vulnerabili, cu o încredere tot 

mai scazută în ei înşişi şi în viaţă.   

ESTP ~ Senzorialitate Extravertă cu Gândire 

ESTP sunt prietenoşi, adaptabili şi realişti. Ei se bazează pe ceea ce văd, aud sau pe 

informaţii primare. Acceptă şi folosesc în mod firesc faptele din jurul lor, oricare ar fi 

acestea. Ei caută o soluţie satisfăcătoare, mai degrabă decât a încerca să impună un 

„trebuie” propriu. Sunt siguri că de îndată ce vor cerceta toate faptele, va ieşi la iveală o 

soluţie satisfăcătoare. 

Rezolvă problemele prin adaptabilitate şi adesea îi pot face şi pe alţii să se 

adapteze. În general oamenii îi simpatizează suficient pentru a lua în considerare orice 

compromis pe care ei îl sugerează. Sunt lipsiţi de prejudecăţi, cu mintea deschisă şi 

toleranţi faţă de toata lumea -inclusiv faţă de ei înşişi. Iau lucrurile aşa cum sunt, fiind 

foarte eficienţi în dezamorsarea situaţiilor tensionate şi armonizarea părţilor aflate în 

conflict. 

Au o curiozitate activa în ce priveşte obiecte, decorul, activităţile, hrana, oamenii şi 

toate noutăţile ce se oferă simţurilor lor. Abilităţile lor excepţionale în folosirea simţurilor 

se pot, revela în: a) o abilitate continuă de a descoperi nevoile de moment şi o uşurinţă în 

confruntarea cu ele ; b) abilitatea de a absorbi, aplica şi reaminti un mare număr de fapte;c) 

gust şi judecată artistică; d) mânuirea uneltelor şi materialelor.    

ESFP ~ Senzorialitate Extravertă cu Afectivitate 
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ESFP sunt prietenoşi, adaptabili şi realişti; ei se bizuie pe ceea ce pot vedea, auzi 

sau pe informaţii de prima mână. Acceptă şi folosesc în mod firesc faptele din jurul lor, 

oricare ar fi acestea. Ei caută o soluţie satisfăcătoare în loc de a încerca să impună vreun 

„trebuie” propriu. 

Sunt siguri că odată ce vor cerceta toate faptele, va ieşi la iveală şi soluţia. 

Rezolvă problemele adaptându-se şi, adesea, pot să-i determine şi pe alţii să se 

adapteze. În general, oamenii îi simpatizează suficient de mult pentru a lua în considerare 

orice compromis pe care ei îl sugerează. Sunt lipsiţi de prejudecăţi, deschişi la minte şi 

toleranţi faţă de toata lumea, inclusiv faţă de ei înşişi. Iau lucrurile aşa cum sunt fiind 

foarte eficienţi în dezamorsarea situaţiilor tensionate şi armonizarea părţilor aflate în 

conflict. 

ISTJ ~ Senzorialitate Introverta cu Gîndire 

ISTJ sunt oameni de nădejde şi au un respect pentru fapte competent, realist şi 

practic. Ei absorb, memorează şi folosesc un mare număr de fapte şi sunt foarte scrupuloşi 

faţă de acurateţea lor. Când văd că ceva trebuie făcut, acceptă responsabilitatea, adesea 

dincolo de cerinţele datoriei. Le place ca totul să fie limpede stabilit. 

Reacţiile intime, care arareori li se văd pe faţă sunt adesea vii şi intense. Chiar când 

se confruntă cu o criză, ei se arată calmi şi liniştiţi. Sunt exacţi, serioşi, sistematici şi 

grijulii cu amănuntele şi procedurile. Perseverenţa lor tinde să echilibreze orice situaţie cu 

care vine în contact. Nu se aruncă în lucru impulsiv, dar odată angajaţi sunt greu de distras 

sau descurajat. 

Dacă  li  se dă o  sarcină, judecata practică şi preţuirea procedurilor îi  fac 

consecvenţi şi conservatori, adunând faptele necesare pentru a-şi susţine evaluările şi 

deciziile. Ei caută soluţii la problemele prezente în succesele trecutului. Cu timpul, devin 

maeştri în cele mai mici amănunte ale muncii lor dar nu-şi atribuie nici un merit special 

pentru această cunoaştere. 

Pot avea probleme, dacă se aşteaptă ca toţi să fie la fel de logici şi analitici ca şi ei. 

O altă problemă se poate ivi dacă gândirea lor rămâne nedezvoltată. Ei se pot limita, 

absorbiţi de reacţiile lor interioare, la impresiile transmise de simţuri, fără a mai produce 

ceva de valoare. De asemenea, pot tinde să fie întrucâtva neîncrezători în imaginaţie şi 

intuiţie şi să nu le ia suficient în serios. 

ISFJ ~ Senzorialitate Introvertă cu Afectivitate 

ISFJ sunt persoane de nădejde ce acceptă cu devotament responsabilităţi, dincolo 

de cerinţele datoriei. Au un respect pentru fapte complet, realist şi practic. Când văd din 

fapte că e necesar ca un anumit lucru să fie făcut, ei se opresc să-l studieze. Dacă decid că 
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această acţiune va fi folositoare, acceptă responsabilitatea. Pot ţine minte şi folosi un 

număr mare de fapte, dar le vor pe toate cât mai exacte. Le place ca totul să fie limpede 

stabilit. 

Reacţiile intime le sunt adesea vii şi intense şi câteodată greu de anticipat pentru 

ceilalţi. Aceste reacţii arareori li se văd pe chip şi chiar când sunt confruntaţi cu o criză, ei 

pot arăta calmi şi liniştiţi. Până ce nu-i cunoşti foarte bine, nu poţi descoperi că în „spatele 

calmului lor exterior, ei privesc lucrurile dintr-un unghi de vedere intens individual şi 

adesea, incintator de comic.  

ENTP ~ Intuiţie Extravertă cu Gândire 

ENTP sunt inovatori ingenioşi, care văd întotdeauna noi posibilităţi şi noi căi de a 

face lucrurile. Au multă imaginaţie şi iniţiativa în începerea proiectelor şi multă energie 

motrice pentru a le duce la capăt. Ei sunt siguri de valoarea inspiraţiei lor şi neobosiţi faţă 

de problemele pe care le implică. Sunt stimulaţi de dificultăţi şi foarte ingenioşi în 

rezolvarea lor. Le place să se simtă competenţi într-o varietate de domenii şi apreciază 

acest lucru şi la alţii. 

Sunt extrem de pătrunzători în privinţa atitudinii altora şi pot să-şi folosească 

aceasta abilitate pentru a câştiga susţinerea pentru proiectele lor. Ei tind mai degrabă să 

înţeleagă oamenii, decât să-i judece. Pot fi interesaţi în atât de multe lucruri diferite, încât 

să aibă dificultăţi în a se fixa. Gândirea poate atunci să-i ajute să-şi selecteze proiectele, 

oferindu-le analize şi critica constructivă faţă de inspiraţiile lor adăugând profunzime 

viziunii interioare, pe care intuiţia lor le-o oferă. Obiceiul de a raţiona îi face, de asemenea, 

destul de obiectivi în abordarea proiectului lor şi faţă de oamenii din viaţa lor. 

Nu agreează nici o acupaţie ce nu le poate furniza multe provocări noi. Cu talent, ei 

pot fi inventatori, oameni de ştiinţă, jurnalişti, pot lucra în marketing, pot fi analişti pe 

computer, promotori sau aproape orice le suscită interesul. 

O dificultate pentru ei este rutina lipsită de inspiraţie şi găsesc extrem de dificil să 

se aplece asupra unor detalii, câteodată necesare, detalii ce nu sunt legate de vreun interes 

major de-al lor. Mai rău pot să se plictisească de propriile proiecte, îndată ce problemele 

majore au fost rezolvate sau provocarea iniţială a fost depăşită. Ei trebuie să înveţe să ducă 

lucrurile la bun sfârşit dar sunt mai fericiţi şi mai eficienţi în slujbe care le permit mereu un 

nou proiect şi având pe altcineva care să preia proiectul, îndată ce situaţia a fost ţinută în 

mână. 

Deoarece vor fi întotdeauna atraşi de emoţia provocărilor unor noi posibilităţi, este 

esenţial ca ei să-şi dezvolte judecata, raţiunea (judgment): Dacă judecata / raţiunea lor nu 
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este dezvoltată, ei se pot angaja în proiecte rău alese, nu izbutesc să ducă nimic la bun 

sfârşit şi-şi irosesc inspiraţia cu sarcini incomplete. 

ENFP ~ Intuiţie Extravertă cu Afectivitate 

ENFP sunt inovatori entuziaşti, care văd întotdeauna noi posibilităţi şi noi căi de a 

face lucrurile. Au multa imaginaţie şi iniţiativă în iniţierea de noi proiecte şi foarte multă 

energie motrice pentru a le duce la bun sfârşit. Sunt stimulaţi de dificultăţi şi extrem de 

ingenioşi în rezolvarea lor. Pot deveni atât de interesaţi de noile lor proiecte, încât să nu 

mai aibă timp pentru nimic altceva. Energia le vine dintr-o succesiune de noi entuziasme şi 

lumea lor e plină de posibile proiecte. Entuziasmul lor îi molipseşte şi pe alţii. 

Văd atât de multe noi proiecte posibile, încât câteodată au dificultăţi în a le alege pe 

cele cu potenţialul cel mai mare. La acest punct sensibilitatea lor poate fi foarte folositoare, 

ajutându-i să selecţioneze proiectele, cântărind valoarea fiecăruia. Judecata lor sensibilă 

poate, de asemenea, să adauge profunzime viziunii interioare oferite de intuiţia lor. 

Sensibilitatea lor afectivă se manifestă în privinţa oamenilor. Ei sunt abili în 

mânuirea oamenilor şi adesea au o intuiţie remarcabilă în privinţa posibilităţilor de 

dezvoltare ale altora. Sunt extrem de pătrunzători în ce priveşte atitudinile oamenilor şi 

tind mai degrabă să-i înţeleagă decât să-i judece. O dificultate pentru ei este că urăşte 

rutina lipsită de inspiraţie şi le vine foarte greu să se aplece asupra detaliilor, câteodată 

necesare, dar nelegate de vreun interes major   de-al lor. O dificultate pentru ei este că 

urăşte rutina lipsită de inspiraţie şi găsesc extrem de dificil să se aplece asupra unor detalii, 

câteodată necesare, detalii ce nu sunt legate de vreun interes major de-al lor. Mai rău pot să 

se plictisească de propriile proiecte îndată ce problemele majore au fost rezolvate sau 

provocarea iniţială a fost depăşită. Ei trebuie să înveţe să ducă lucrurile la bun sfârşit dar 

sunt mai fericiţi şi mai eficienţi în slujbe care le permit mereu un nou proiect şi având pe 

altcineva care să preia proiectul, îndată ce situaţia a fost ţinută în mână.  

INTJ ~ Intuiţie Introvertă cu Gândire 

INTJ sunt inovatori neîmblinziţi, atât în gândire cât şi în acţiune. Au încredere în 

viziunea lor interioară intuitivă asupra adevăratului înţeles al lucrurilor şi a adevăratei 

relaţii dintre ele, indiferent de opinia oficial stabilită sau de credinţele unanim acceptate. 

Credinţa lor în viziunea lor interioară poate muta munţii. Problemele nu fac decât să-i 

stimuleze - imposibilul le ia ceva mai mult dar nu cu prea mult. Sunt cei mai independenţi 

dintre toate tipurile, câteodată până la punctul de a deveni încăpăţinaţi. Acordă mare preţ 

competenţei, a lor şi a altora. Fiind siguri pe valoarea inspiraţiei lor, ei vor să o vadă pusă 

în practică şi acceptată de restul lumii: sunt gata să cheltuie oricât timp şi efort pentru acest 

ţel. Au hotărâre, perseverentă şi-i vor conduce pe ceilalţi cu aproape tot atâta asprime cum 
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se conduc pe ei înşişi. Deşi preferă intuiţia, ei pot, dacă este necesar, să-şi fixeze atenţia pe 

detaliile unui proiect, pentru a-şi realiza concepţia. 

Îşi preţuiesc şi-şi folosesc adesea cu îndrazneală viziunea interioară în domenii ca 

ştiinţa, ingineria, politica sau filosofia. Îndrăzneala intuiţiei lor poate fi de o imensă valoare 

în orice domeniu şi nu trebuie înăbuşită într-o muncă de rutină. 

Se pot ivi pentru ei unele probleme datorită concentrării unidirecţionale pe ţeluri. Ei 

pot fixa ţelul cu atâta claritate încât să nu izbutească să descopere alte lucruri ce ar putea 

intra în conflict cu ţelul lor. De aceea, ei trebuie să cerceteze activ punctele de vedere ale 

altora. Pot să neglijeze valorile afective, până la punctul de a ignora valorile şi sentimentele 

celorlalţi. Dacă o fac, pot să fie surprinşi de amărăciunea opoziţiei lor. Propriile valori ale 

afectivităţii pot să-i aducă în aceeaşi situaţie, deoarece, dacă sunt înăbuşite prea mult timp, 

ele pot da naştere la presiuni şi-şi pot găsi expresia într-un mod inadecvat. Sentimentele lor 

trebuie să fie folosite constructiv, aşa încât să le aducă aprecierea altor persoane. Dat fiind 

talentul lor pentu analiză, poate fi dificil pentru ei să-şi arate aprecierea faţă de altii, dar, 

dacă o fac, vor găsi acest lucru folositor, atât în munca lor cât şi în relaţiile personaje.  

INFJ ~ Intuiţie Introvertă cu Afectivitate 

INFJ sunt mari inovatori în câmpul ideilor. Au încredere în viziunea lor intuitivă 

interioară asupra adevăratului inţeles al lucrurilor şi adevăratelor relaţii dintre ele, 

indiferent de opinia oficială sau de credinţele unanim acceptate. Problemele nu fac decât 

să-i stimuleze - imposibilul le ia ceva mai mult, dar nu prea mult. 

Sunt independenţi şi individualişti, fiind guvernaţi de inspiraţiile ce le vin prin 

intuiţie. Aceste inspiraţii par atât de valabile şi importante, încât lor le vine câteodată greu 

să înţeleagă de ce nu toată lumea le acceptă. Independenţa lor interioară adesea nu este 

vizibilă, deoarece ei preţuiesc armonia şi prietenia. Ei se straduie să-i convingă pe alţii să 

aprobe şi să coopereze la ţelurile lor. Pot fi mari conducători, atunci când se dăruie 

împlinirii unei inspiraţii înţelepte, atragându-şi adepţi prin entuziasmul şi credinţa lor. 

Cea mai mare mulţumire le aduc activităţile care le satisfac deopotrivă intuiţia şi 

sensibilitatea afectivă. Posibilităţile care-i atrag cel mai mult sunt cele care implică 

oamenii. Profesoratul îi atrage în mod special, indiferent dacă se desfăşoară în domeniul 

educaţiei superioare, arta şi preoţia. Intuiţia le dăruieşte puterea de a pătrunde în 

înţelesurile adânci ale subiectului şi au o mare satisfacţie ajutând la dezvoltarea individuală 

a studenţilor. Când sunt interesaţi în domeniile tehnice, ei pot fi remarcabili în ştiinţa sau 

cercetare. Intuiţia le sugerează noi abordări, iar sensibilitatea afectivă generează 

entuziasmul ce le înflăcărează energiile. Intuiţia, energizată de sentimente, poate fi de o 

imensă valoare în orice domeniu, dacă nu este înabuşită de o muncă de rutină. 
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Pot să apară unele probleme din devoţiunea lor exclusivă pentru inspiraţii. Ei pot 

vedea ţelul cu atâta concentrare, încât să piardă din vedere celelalte lucruri, care uneori pot 

intra în conflict cu acesta. Este important, de asemenea, ca sensibilitatea lor afectivă să fie 

dezvoltată, din moment ce aceasta le va furniza judecata / raţiunea (judgment) necesară. 

Dacă judecata / raţiunea lor nu este dezvoltată, vor fi incapabili să-şi evalueze viziunea 

interioară şi nu vor da atenţie părerilor celorlalţi. În loc să-şi concretizeze inspiraţiile în 

acţiuni efective, ei pot doar încerca să regleze totul, atât în problemele mici cât şi în cele 

mari, potrivit propriilor idei, astfel încât vor realiza prea puţin. 

Cea mai clară viziune asupra viitorului o vom găsi la un Intuitiv, cel mai practic 

realism la un Senzorial, cea mai incisivă analiză la un Raţional şi cea mai mare îndemânare 

în relaţiile cu oamenii la un Afectiv. 

Cercetările au demonstrat că acei manageri şi angajaţi care au un nivel ridicat al 

inteligenţei emoţionale au mai mult succes profesional, sunt mai motivaţi intrinsec, mai 

optimişti, cooperanţi şi au capacitatea de a stabili relaţii pozitive cu alţii. Managementul 

abilităţilor emoţionale are următoarele caracteristici (Roco, 2001, p.180): 

-abilitatea da a folosi emoţiile în mod productiv; 

-capacitatea de a preîntâmpina şi rezolva prin negociere conflictele şi de a le folosi 

ca sursă de feed-back; 

-sentimentele membrilor organizaţiei sunt privite ca variabile importante în 

obţinerea succesului; 

-tehnici prin programe educaţionale privind cunoaşterea şi înlăturarea dificultăţilor 

emoţionale şi relaţionale ale experţilor; 

-crearea unui mediu în care angajaţii să fie motivaţi, să se simtă în siguranţă, 

importanţi. 

Se observă că inteligenţa emoţională cuprinde competenţe de conştientizare a emoţiilor şi 

abilităţi specifice, acestea manifestându-se la nivel personal şi la nivel social. Acest model 

de organizare a competenţelor poate ajuta o persoană atât în munca sa cât şi în relaţiile pe 

care le are cu ceilalţi, influenţându-i să aibă un randament profesional mai bun. De 

asemenea oamenii mai activi şi mai conştincioşi tind sa fie mai productivi, iar cei cu un 

nivel înalt al încredrii în sine pot avea un randament mai mare în activitatea desfăşurată. O 

mai mare conştiinţă organizaţională şi orientarea optimă a serviciilor ajută persoanele să 

lucreze mai eficient. 

Beneficiile individului: 

- diversificarea gamei de deprinderi deţinute; 

- creşterea satisfacţiei în muncă; 
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- creşterea valorii angajatului pe piaţa forţei de muncă; 

- creşterea şanselor de promovare. 

Trebuie eliminate iluzia că ar exista o reţetă sigură, de succes, care să asigure rezolvarea 

problemei motivaţiei pentru oricare dintre situaţii sau subiecţi. De ce? Pentru că oamenii 

sunt diferiţi. Fiecare are o personalitate bine definită, cu nevoile, aptitudinile, valorile şi 

aspiraţiile sale. Aceste calităţi individuale se combină apoi cu condiţii şi aspecte legate de 

locul de muncă. Pe lângă aceasta mai acţionează încă un factor şi anume dinamica 

personalităţii şi cea a mediului. Indivizii nu-şi păstrează în mod conservator toate 

caracteristicile. Unii simt nevoia sau sunt obligaţi să-şi dezvolte bagajul de cunoştinţe. Alţii 

îşi perfecţionează deprinderile câştigate într-un domeniu de activitate printr-un ritm 

susţinut şi perseverent de lucru. Ca să nu mai amintim de schimbările provenite din viaţa 

particulară, odată cu trecerea anilor. Nici condiţiile organizaţionale nu stau pe loc. Sunt 

suficient de bine cunoscute rezultatele şi reacţiile generate de valul de schimbări ale 

tehnologiei informaţionale. 

Inteligenţa este o abilitate generală ce permite palnificarea, judecarea, rezolvarea 

problemelor, gândirea abstractă, învăţarea eficientă, învăţarea prin experienţă, înţelegerea 

ideilor complexe. Inteligenţa nu este doar o abilitate academică specifică, ci ea reflectă o 

capacitate profundă de conştientizare intrapersonală şi interpersonală, de înţelegere a 

propriului mediu şi de dezvoltare profesională. Nivelul inteligenţei este legat direct de 

performanţe în domenii diferite: social, economic, educaţional etc. Mai specific, nivelul 

ridicat de inteligenţă reprezintă un avantaj în viaţa cotidiană din moment ce majoritatea 

activităţilor de zi cu zi cer un anumit tip de judecată sau de luare a deciziilor, iar nivelul 

scăzut de inteligenţă reprezintă un dezavantaj mai ales în mediile dezorganizate. Contextul 

social real demonstrează că un nivel ridicat de inteligenţă nu garantează succesul în viaţă şi 

nicio inteligenţă scăzută, eşecul. Performanţa educaţională nu este influenţată doar de 

diferenţele de inteligenţă, ci şi de eficienţa educaţiei primite.  

 

Aplicaţii 

1. Care sunt calitatile dvs? Descrieti-le pe scurt şi arătati cum v-au ajutat in carieră! 

2. Consideraţi că aveţi defecte? Descrieţi-le! Descrieţi cel puţin o modalitate prin care le 

puteti îmbunătăţi? 

3. Ce mesaje pozitive vă influenţează astăzi? Argumentaţi! 

Ce mesaje negative vă influenţează astăzi? Argumentaţi! 

4. Descrieţi-vă propriile performanţe profesionale, argumentând prin exemplificare 

caracteristicile de personalitate care v-au ajutat 
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5. Concepeţi un plan propriu de dezvoltare personală! 

 

Temă pentru examenul final:  

Pe baza cursului la care aţi participat şi a bibliografiei studiate, elaboraţi un 

program personal de dezvoltare pentru îmbunătăţirea performanţelor profesionale  
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