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Despre proiect  
‘Girls lead’ este un proiect european menit să dezvolte o cultură a inițiativei în rândul tinerelor femei, 
să își dezvolte abilitățile de conducere și să le ajute să își realizeze primele idei întreprinzătoare. 
Activităţile  se desfășoară în patru etape: primul pas este de a inspira fetele;  al doilea – îi va învăţa 
abilități de conducere; al treilea – este pentru a-i ajuta să creeze rețele; al patrulea - pentru a-i ajuta 
să se implice și să acționeze. 

Ce ne propunem? 

Proiectul ‘Girls lead’ își propune să ofere modalități inovatoare și flexibile pentru femeile tinere de a 
se implica în învățarea antreprenorială și socială, permițându-le să acționeze ca o forță pentru 
schimbare în comunitățile lor locale și în societatea mai largă, și astfel să-şi depășească lipsurile, 
inegalitățile, dezavantajele educaționale și excluderea socială. 

Proiectul se adresează femeilor tinere cu scopul de a contribui la cultivarea și sporirea gândirii sociale 
și a încrederii tinerilor, la dezvoltarea atitudinii lor de conducere și a conexiunilor profunde ale 
comunității și la reducerea decalajului de oportunități pentru tinerii defavorizați. Crește gradul de 
conștientizare a necesității de a schimba atitudinea fetelor față de leadership și gândirea 
antreprenorială și de învățare, arătând căi clare către excelență, aplicând în același timp măsuri de 
„consolidare a încrederii” și metodologie eficientă pentru munca tinerilor în domeniu. 

Ce facem?  

Activitățile ‘Girls lead’ includ: 

 Promovarea poveștilor de impact ale femeilor antreprenore sociale; 
 Dezvoltarea curriculum-ului pentru programul de formare în sprijinul leadershipului fetelor; 
 Dezvoltarea kitului de formare pentru suportul leadershipului fetelor cu materiale digitale; 
 Crearea și consolidarea unei platforme online pentru interacțiunea femeilor tinere, 

comunicarea și informații semnificative despre oportunități de antreprenoriat social și 
instrumente pentru generarea de idei antreprenoriale cu impact social. 

Cine poate beneficia? 

Grupurile țintă de bază ale proiectului sunt: 

 Fete și tinere, care se află în una dintre următoarele situații dezavantajate: șomeri, cu un nivel 
de educație mai scăzut sau care în prezent nu frecventează nicio educație profesională, 
superioară sau continuă; 

 Femeile tinere dispuse să conducă propriile afaceri; 
 Lucrători de tineret și organizații locale / regionale de formare a tinerilor 
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Rezumatul Curriculum-ului pentru programul de formare pentru 
sprijinirea leadershipului fetelor 
Economia socială și în special antreprenoriatul social au nevoie de femei în conducere, deoarece 
femeile au un rol important în domeniul antreprenoriatului social. Cu toate acestea, conducerea nu 
este o poziție ierarhică, este o abordare. 

Obiectivul principal al instruirii este dezvoltarea abilităților de conducere a femeilor tinere implicate 
în domeniul antreprenoriatului social. 

Formarea va ajuta femeile tinere, printre altele: 

 să depășească prejudecăţile evidente și ascunse împotriva femeilor ca lideri, 
 să adopte o mentalitate competitivă care să le valorifice punctele forte ca femeie, 
 să construiască o rețea largă și strategică de părți interesate cheie care își vor promova cariera, 
 pentru a evita adoptarea unei abordări perfecționiste a situațiilor competitive și provocatoare 

și 
 să-și revină rapid din pierderi învățând să ia lucrurile mai puțin personal 

 

Abordarea învățării este Blended learning - combinarea materialelor educaționale online și a 
oportunităților de interacțiune online și față în față cu metodele tradiționale de clasă, sau, cu alte 
cuvinte, combinarea materialelor educaționale online și a oportunităților de interacțiune online și față 
în față cu metodele din clasa clasică. 

 

 Programul de formare include 6 module:  

 

 Modulul 1 „Cine sunt eu?” - Dezvoltare personală 

În primul modul, tinerele vor putea să-și evalueze abilitățile și calitățile, să-și ia în considerare 
obiectivele în viață, să-și stabilească obiective pentru a-și realiza și maximiza potențialul de conducere, 
pentru a identifica abilitățile, trebuie să-și stabilească obiective de viață care pot spori potențialul lor 
de conducere, pentru a-și spori încrederea în sine. 

Durata modulului este după cum urmează: 

№ Capitol 
Durată 

Față în față Online 
1.  Ce este dezvoltarea personală? 120 minute 60 minute 

2.  Cum să investighez persoana mea - trăsături, valori, 
modele mentale, competențe, stiluri de învățare 120 minute 60 minute 

3.  Cum să gestionez dezvoltarea mea personală 120 minute 60 minute 
4.  Abilitarea personală 120 minute 60 minute 
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 Modulul 2 „Sunt un lider?” - Abilități de conducere 

După cel de-al doilea modul, participanții vor putea defini leadershipul și caracteristicile unui lider bun, 
să facă o diferență clară între un lider și un manager, să identifice diferitele caracteristici și tipuri de 
leadership, să facă diferența dintre a fi proactivi și reactivi, înțelege empatia și importanța acesteia în 
conducere. 

Durata modulului este după cum urmează: 

№ Capitol 
Durată 

Față în față Online 

1.  Ce este leadershipul? 135 minute 60 minute 
2.  Stiluri de conducere 180 minute 60 minute 
3.  Proactivitate 60 minute 30 minute 
4.  Empatie 75 minute 45 minute 

 

 Modulul 3 „Unde mă duc?” – Viziune 

Ca rezultat al celui de-al treilea modul, participanții vor putea să evalueze abilitățile și competențele 
ideilor și viziunii lor pentru viitor, să își planifice strategic activitatea viitoare și impactul său, să 
evalueze și să reflecteze asupra eficacității muncii și scopului lor și să se familiarizeze cu cele mai bune 
acțiuni pentru a avea o viziune clară despre viitor.  

Durata modulului este după cum urmează: 

№ Capitol 
Durată 

Față în față Online 
1. Ce este viziunea? 90 minute 30 minute 
2. Valori și misiuni 50 minute 30 minute 
3. Sustenabilitatea valorilor 50 minute 60 minute 
4. Planificare strategică și viziune 210 minute 30 minute 

 

 Modulul 4 „Cum mă fac auzită?” – Comunicare   

După cel de-al patrulea modul, participanții vor avea informații și sfaturi concepute pentru a-i ajuta să 
se gândească la dezvoltarea lor personală și la modalitățile prin care pot lucra pentru atingerea 
obiectivelor și a potențialului lor deplin de conducere. 
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Durata modulului este după cum urmează: 

№ Capitol 
Durată 

Față în față Online 
1.  Înțelegeți-vă pentru o comunicare mai bună 120 minute 60 minute 
2.  Abilități de vorbire cu impact ridicat   
 2.1. Construirea unui discurs 60 minute 30 minute 
 2.2. Îmbunătățirea abilităților de vorbire 60 minute  
 2.3. Managementul stresului. Tehnici de autocontrol 60 minute 30 minute 
 2.4. Tehnici de răspuns live 60 minute 30 minute 
 2.5. De ce este un Power Point plictisitor? 60 minute 30 minute 

 

 Modulul 5 „Pot rezolva probleme?” –  Rezolvarea creativă a problemelor    

Modulul este conceput pentru a oferi participanților o imagine de ansamblu asupra strategiilor creative 
de rezolvare a problemelor. Vor descoperi diferite instrumente care le permit să-și dezvolte gândirea 
critică și creativă, să analizeze problemele existente și soluțiile posibile. 

Durata modulului este după cum urmează: 

№ Capitol 
Durată 

Față în față Online 

1 Ce este rezolvarea creativă a problemelor? 120 minute 60 minute 
2 Cum se analizează o problemă? 150 minute 30 minute 
3 Cum se identifică posibile soluții? 150 minute 30 minute 
4 Cum se dezvoltă abilitățile de rezolvare a problemelor? 120 minute 60 minute 

 

 Modulul 6 „Cum să devenim cei mai buni” – Abilități interpersonale 

Ca rezultat al ultimului modul, participanții vor putea să recunoască importanța abilităților 
interpersonale și, la rândul lor, să își maximizeze potențialul de conducere, să dezvolte abilități 
motivaționale, să înțeleagă importanța muncii în echipă, să dobândească abilități cheie în luarea 
deciziilor eficiente, să dezvolte competențe în asertivitate și la final să își îmbunătățească încrederea 
în sine prin dezvoltarea abilităților cheie. 

Durata modulului este după cum urmează: 

№ Capitol 
Duration 

Față în față Online 

1 Motivație 120 minute 60 minute 
2 Munca în echipă 120 minute 60 minute 
3 Luarea deciziilor 120 minute 60 minute 
4 Asertivitate 120 minute 60 minute 
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5 Încredere 120 minute 60 minute 
 

Rezultatul comun așteptat al instruirii va fi adoptarea unei abordări de conducere și o influență 
convingătoare ca femeie. Participanții vor învăța cum să iasă în evidență și cum să își sporească carisma 
și vor învăța cum să interacționeze mai eficient. Alte abilități care vor fi învățate în timpul cursului sunt 
modul în care vor acționa fără frică și inhibare, cum să își asume responsabilitatea pentru propriile 
acțiuni. Tinerele vor învăța cum să aibă încredere în sine și să îndrăznească să spună ce cred. De 
asemenea, își vor dezvolta impactul personal prin povestiri și vor învăța cum să gestioneze personaje 
dificile și emoții puternice și cum să construiască o rețea eficientă. 

Modulul 1 „Cine sunt eu?” - Dezvoltare personală 
Obiectivele modulului 
Ca urmare a modulului, participanții vor fi capabili: 

 să-și evalueze abilitățile și calitățile; 
 să ia în considerare scopurile lor în viață; 
 să-și stabilească obiective pentru a-și realiza și maximiza potențialul de conducere; 
 să-și identifice abilitățile trebuie să-și stabilească obiective de viață care le pot spori potențialul 

de conducere; 
 să-și ridice încrederea în sine 

Rezultatele învățării: 

Informații și sfaturi concepute pentru a ajuta participanții să se gândească la dezvoltarea lor personală 
și la modalitățile prin care pot lucra pentru atingerea obiectivelor și a potențialului lor deplin de 
conducere. 

Abordarea învățării:  

Blended learning - o combinație de materiale educaționale online și oportunități de interacțiune online 
și față în față cu metodele tradiționale de clasă. 

Materiale de învățare: Ghid pentru formatori, Diapozitive PowerPoint, Schiță, Instrument de pregătire 
pentru exerciții, Videoclipuri de studiu scurte despre diferite stiluri de conducere, Scripturi și materiale 
pentru jocuri de rol, Ghid de auto-studiu, Manual pentru elevi, Instrument de evaluare. 

Conținut / Etapele formării 
1. Ce este personalitatea? 

1.1. Care sunt trăsăturile personale? 
1.2. Care sunt valorile personale 
1.3. Ce sunt modelele mentale personale - tipuri de gândire 
1.4. Care sunt competențele personale 
1.5. Care sunt stilurile de învățare 

2. Cum să investighez personalitatea mea 
2.1. Test de personalitate Mayer-Briggs (MBTI) 
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2.2. Evaluarea DISC  
2.3. Analiză bio-structurală  

3. Cum să gestionez dezvoltarea mea personală 
3.1. Dezvoltarea viziunii mele personale - dezvoltarea, rafinarea, stabilirea obiectivelor personale 
3.2. Planificarea dezvoltării mele personale - Analiza SWOT personală, identificarea zonelor pentru  
3.3. Începerea procesului de îmbunătățire 
3.4. Recodarea dezvoltării mele personale 
3.5. Revizuirea și revizuirea planurilor de dezvoltare personală 

4. Împuternicirea personală 
4.1. Ce este abilitarea personală? 
4.2. Dimensiunile abilitării personale 

4.2.1. Autocunoașterea  
4.2.2. Valori 
4.2.3. Aptitudini 
4.2.4. Informaţii 
4.2.5. Scopuri 

4.3.  Limbaj și Abilitare  
4.3.1. Utilizarea limbajului pentru abilitarea personală - cuvinte pozitive, active pentru a defini 

propriul spațiu și identitate 
4.3.2. Utilizarea limbajului pentru împuternicirea altora - evitarea jargonului sau a 

terminologiei complexe, concentrarea asupra cuvintelor pe care le folosesc oamenii, 
alegerea cuvintelor pozitive, evitarea criticilor și a negativității, utilizarea întrebării 
deschise atunci când este cazul 

4.4. Dezvoltarea de Auto-Abilitare 
4.4.1. Dezvoltarea încrederii. 
4.4.2. Înțelegerea punctelor tari, a punctelor slabe și a limitelor. 
4.4.3. Dezvoltarea încrederii și a stimei de sine. 

 

Distribuția pe subiecte / capitole și ore 

№ Subiect/Capitol 
Durată 

Observații 
Față în față Online 

5.  Ce este dezvoltarea personală 2 ore 1 oră  

6.  

Cum să investighez persoana 
mea - trăsături, valori, modele 
mentale, competențe, stiluri de 
învățare 

2 ore 1 oră  

7.  Cum să gestionez dezvoltarea 
mea personală 2 ore 1 oră  

8.  Împuternicire personală 2 ore 1 oră  
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Proiectarea cursului  
Capitolul1: Ce este dezvoltarea personală?  
Curs față în față, Durată - 120 minute 

Durată  Metode și conținut Instrumente 

10 minute 

Icebreaker - Participanții răspund la 10 întrebări „Cine 
sunt eu?” 

Pix și hârtie Fiecare participant lucrează independent, apoi 
împărtășește răspunsurile sale în pereche cu un alt 
participant. 

20 minute 

Prezentare - Ce este persoana? Prezentare Power 
Point, Flipchart, PC, 
Proiector 

Formatorul prezintă diferite abordări pentru dezvoltarea 
personală 

10 minute 

Joc - Imagine în oglindă 

Nu este necesar 

Participanții sunt aranjați în două rânduri față în față. 
Fiecare participant se opune persoanei cu care se 
aseamănă cel mai mult. Participanții la un rând joacă 
rolul unei oglinzi în care arată persoana care stă de 
cealaltă parte. Privitorul face diferite expresii faciale, 
gesturi și mișcări, iar „oglinda” le repetă. Apoi, rolurile 
sunt schimbate. În cerc, grupul împărtășește cum s-a 
simțit într-unul sau celălalt rol. 

20 minute 

Discuție de grup - De ce este importantă dezvoltarea 
personală pentru mine? 

Flipchart și markere 
Discuție facilitată cu intrarea în diagrame a principalelor 
concluzii. 

15 minute 

Prezentare - trăsături personale, valori și tip de gândire Prezentare Power 
Point, Flipchart, PC, 
Proiector Formatorul prezintă informații despre trăsăturile 

personale, valorile și tipurile de gândire 

30 minute 

Roleplay – Pandemia  

Scenariu, descrierea 
rolurilor, Flipchart și 
markere 

Participanții joacă situația conform unui scenariu 
preliminar. Ei trebuie să ia o decizie de grup prin consens. 
Apoi vor distribui încredere, putere și constructivitate în 
grup cu ajutorul cărților. La final, vor face o sociogramă 
de satisfacție cu decizia de grup. 
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15 minute Discuție de grup - despre trăsăturile personale, valorile și 
tipul de gândire Flipchart și markere 

 

Curs online, Durată - 60 minute. 

Urmăriți un film tematic adecvat.  

Capitolul 2: Cum să investighez persoana mea - trăsături, valori, modele mentale, 
competențe, stiluri de învățare?  
Curs față în față, Durată - 120 minute 

Durată  Metode și conținut Instrumente 

10 minute 

Icebreaker – Trei adevăruri și o minciună 

Pix și hârtie 
Fiecare participant enumeră trei afirmații adevărate 
despre sine și una care nu este adevărată. Apoi, fiecare 
participant vorbește individual cu fiecare membru al 
grupului și încearcă să ghicească care dintre descrieri nu 
este adevărată. 

10 minute 

Prezentare - fereastra Johari  

Construirea conștientizării de sine și obținerea 
succesului 

Flipchart și markere 
Formatorul prezintă modelul și oferă exemple de 
aplicare a acestuia în autoevaluarea caracteristicilor 
personale și sfaturi pentru utilizarea ferestrei Johari 
pentru auto-conștientizare 

10 minute Muncă individuală - Adjective Johari Foaie de lucru – 
Adjective  Johari  Participanții lucrează independent cu foaia de lucru 

5 minute Rezumat de la formator Nu este necesar 

15 minute 

Prezentare - O evaluare modernă și avansată a 
personalității Prezentare Power 

Point, Flipchart, PC, 
Proiector 

Formatorul prezintă instrumente pentru evaluarea 
personalității - testul de personalitate Myer-Briggs 
(MBTI), evaluarea DiSC, analiza bio-structurală 

25 minute 

Muncă individuală - Completarea unui chestionar 
individual pentru evaluarea personalității Chestionar 

individual Chestionarul poate fi completat pe hârtie sau folosind 
formularul online 



 

 

Girls Lead: Sprijinirea femeilor tinere în găsirea locului lor ca 
antreprenori sociali și în asumarea rolurilor de conducere în 

tinerețe 
Ref. Proiect: 2018-UK01-KA205-047767   

 
 

 
13 

25 minute Prezentare - Interpretarea rezultatelor 
Prezentare Power 
Point, Flipchart, PC, 
Proiector 

20 minute Discuție de grup - Cum să evitați greșelile prin profilarea 
personalității? 

Flipchart and markers 

 

Curs online, Durată - 60 minute. 

Evaluare online 

Capitolul 3: Cum să gestionez dezvoltarea mea personală? 
Curs față în față, Durată - 120 minute 

Durată  Metode și conținut Instrumente 

10 minute Energizer - „Sunt o Soare” none 

Participanții se numără într-un cerc începând cu unul. 
Fiecare a patra, în loc de numărul corespunzător, spune 
„Eu sunt soarele”. Jocul continuă până când fiecare 
participant rostește fraza. 

20 minute Munca individuală - Definirea succesuluiPairing Pix și hârtie 

Fiecare participant trebuie să noteze cum va arăta 
succesul. Toată lumea trebuie să definească cât mai 
multe aspecte ale acestuia, dar să identifice și cel mai 
important aspect (bani, faimă, familie etc.). 

Participanții împărtășesc ceea ce este scris în perechi. 

30 minute Grupuri mici - Stabilirea viziunii pe termen lung, 
transformând Viziunea în Obiective 

Flipchart și markere 

1. Participanții discută întrebarea: Unde mă văd 
peste cinci [sau zece] ani? Trebuie să ia în 
considerare fiecare aspect al vieții lor: personal, 
profesional, hobby-uri, alte interese, studiu 
formal și așa mai departe. 

2. Grupul îi ajută pe toți să își stabilească obiective 
personale 

3. Un membru al grupului mic prezintă rezultatele 
în grupul mare  

20 minute Muncă individuală - analiză SWOT personală 

Perechi 

Formular - Analiza 
SWOT 
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Fiecare participant completează formularul. Apoi 
împărtășesc ceea ce au scris în perechi. 

15 minute Prezentare - Îmbunătățirea abilităților dvs. prin 
dezvoltarea punctelor slabe 

Prezentare Power 
Point, Flipchart, PC, 
Proiector 

Formatorul prezintă informații despre unele tehnici pe 
care oamenii le pot folosi pentru a începe să abordeze 
problemele și provocările și să aducă schimbări 
personale. 

15 minute Muncă individuală - Înregistrarea dezvoltării personale și 
a realizărilor 

Formular - Înregistrări 
de realizări personale 

Fiecare participant completează formularul. 

10 minute Discuție de grup sumar - Revizuirea planurilor de 
dezvoltare personala 

Flipchart și markere 

Formatorul facilitează o discuție axată pe modul în care 
ne putem revizui planurile de dezvoltare personală 

 

Curs online, Durată - 60 minute. 

Completați formularul online „Înregistrări de realizări personale” 

 

Capitolul 4: Împuternicirea personală 
Curs față în față, Durată - 120 minute 

Durată  Metode și conținut Instrumente 

5 minute 

Energizer - „Cerc de încredere” 

Nu este necesar 
Participanții stau unul lângă altul în cerc. În mijlocul 
cercului este unul dintre participanții la ochi. La semnalul 
formatorului, oamenii din cerc întind mâinile și se 
leagănă în direcții diferite față de persoana din mijloc. 

10 minute 
Prezentare - Ce este abilitarea personală? Prezentare Power 

Point, Flipchart, PC, 
Proiector Formatorul prezintă dimensiunile abilitării personale 

20 minute 

Muncă individuală - Busola mea morală 
Formular - Busola mea 
morală Fiecare participant completează formularul. Participanții 

împărtășesc ceea ce au scris în perechi. 
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10 minute 
Prezentare - Limbaj și abilitare Prezentare Power 

Point, Flipchart, PC, 
Proiector  

30 minute 

Roleplay - „Interviul de televiziune“ 

Scenariu, descrierea 
rolurilor 

Participanții sunt împărțiți în perechi și preiau rolurile de 
intervievator și intervievat. Scopul interviului este de a 
evidenția punctele forte ale intervievatului. 

20 minute Discutarea a jocului de rol în grup. Flipchart și markere 

15 minute Prezentare - Autoreglare | Managementul de sine 
Prezentare Power 
Point, Flipchart, PC, 
Proiector 

10 minute Evaluarea modulului 1 Chestionar 

 

Curs online, Durată - 60 minute. 

Urmăriți un film tematic adecvat. 

 

Modulul 2 „Sunt un lider?” - Abilități de conducere  
Obiectivele modulului 

După finalizarea modulului, participanții vor: 

 vor putea defini conducerea și caracteristicile unui lider bun; 
 vor putea face o diferență clară între un lider și un manager; 
 vor putea identifica diferitele caracteristici și tipuri de conducere; 
 vor fi capabili să facă diferența dintre a fi proactivi și reactivi și să recunoască importanța 

proactivității în contextul conducerii; 
 vor putea înțelege empatia și importanța acesteia în conducere; 
 vor fi practicat unele calități ale empatiei, cum ar fi abilitățile de a lua perspectiva (empatia 

cognitivă) și comunicarea empatică 

 

 

 

 

 



 

 

Girls Lead: Sprijinirea femeilor tinere în găsirea locului lor ca 
antreprenori sociali și în asumarea rolurilor de conducere în 

tinerețe 
Ref. Proiect: 2018-UK01-KA205-047767   

 
 

 
16 

Rezultatele învățării: 

Acest modul este conceput pentru a ajuta participanții să înțeleagă mai profund conducerea și 
diferitele sale caracteristici și tipuri, precum și să dezvolte abilități legate de unele dintre calitățile cheie 
ale unui lider, cum ar fi proactivitatea și empatia. 

Abordarea de învățare: 

Blended learning - combinarea materialelor educaționale online și a oportunităților de interacțiune 
online și față în față cu metodele tradiționale bazate pe clasă. 

Learning Materials: Ghid formator, diapozitive PowerPoint, schiță, instrument de pregătire pentru 
exerciţii, videoclipuri scurte de studiu despre diferite stiluri de conducere, scripturi și materiale pentru 
jocuri de rol, Ghid de auto-studiu, Manual Student, instrument de evaluare 

Conținut / Etapele formării 
1. Ce este conducerea? 

1.1. Definirea conducerii și ceea ce face un bun lider  
1.2. Înțelegerea diferențelor: conducere vs. management 
1.3. Dezvoltarea conducerii 

2. Stiluri de conducere 
2.1. Trei stiluri de conducere de Lewin;  
2.2. Stiluri de conducere bazate pe Teoria Path-Goal;  
2.3. Șase  stiluri emoționale de conducere (de Daniel Goleman, Richard Boyatzis, and Annie 

McKee); 
2.4. Conducere transformatoare 
2.5. Conducere birocratică 
2.6. Conducere carizmatică 
2.7. Conducere servitor 
2.8. Conducerea tranzacțională 

3. Sunt proactiv? 
3.1. Ce înseamnă proactivitatea? 
3.2. Diferența dintre a fi proactiv și reactiv  
3.3. Caracteristicile oamenilor proactivi și reactivi 

4. Sunt empatic? 
4.1. Ce este empatia? 
4.2. Luarea în perspectivă (empatie cognitivă) 
4.3. Modalități de a fi un lider empatic 
4.4. Comunicare empatică 
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Distribuția pe subiecte / capitole și ore 

№ Subiect /Capitol 
Durată / abordare 

Observații 
Față în Față Online 

5.  Ce este conducerea? 2 ¼ ore 1 oră  
6.  Stiluri de conducere 3 ore 1 oră  
7.  Proactivitate 1 ore 30 minute  
8.  Empatie 1 ¼ ore 45 minute  

 

Proiectarea cursului 
Capitolul 1: Ce este conducerea? 
Curs față în față, Durată - 135 minute 

Durată  Metode și conținut Instrumente 

20 minute 

Activitate de grup - Rămâneți la citatul dvs.  

Citate imprimate 

Acest exercițiu introduce subiectul conducerii și 
încurajează fiecare participant să facă o declarație 
personală cu privire la înțelegerea sa despre ceea ce face 
un bun lider. Citate influente de conducere sunt plasate 
pe pereți - despre diferitele aspecte ale conducerii. 
Participanții sunt rugați să aleagă un citat care rezoneaza 
bine cu opiniile lor personale cu privire la ceea ce face un 
bun lider.   

10 minute 

Discutarea activității în grup 

Flipchart, markere 

Toți participanții explică alegerea grupului - împărtășind 
o perspectivă de conducere. Formatorul poate scrie idei 
sau cuvinte cheie pe flipchart. Acestea vor lansa întrebări 
suplimentare pentru a discuta sau a servi ca o „punte” 
către conținut suplimentar de leadership. Discuția este 
facilitată prin scrierea principalelor concluzii pe flipchart. 

10 minute 

Prezentare: rolul de manager vs. rolul de lider 

Prezentare PPT, PC, 
proiector, Flipchart 

Formatorul prezintă principalele diferențe dintre un 
manager și un lider, clarificând punctele care reflectă 
următoarele: 

 Un bun manager este automat un bun lider? 
 Numărarea valorilor vs. crearea valorilor 
 Cercuri de influență vs. Cercuri de putere 
 Conducerea oamenilor vs. Gestionarea 

oamenilor 

50-60 minute Activitatea de grup „Manager vs. lider” - Exercițiu 
reflectiv Foaia de lucru nr.1 
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Un manager aduce multe atribute pozitive noului rol de 
lider. Există unele competențe pe care managerul 
trebuie să le lase în urmă atunci când își asumă rolul de 
conducător. Această activitate de sortare a cardurilor îi 
ajută pe participanți să se gândească la acest proces de 
creștere important. (vezi detalii în Foaia de lucrut nr.1 
anexată) 
 

Un pachet de cărți cu 
competențele 
concentrate pentru 
fiecare persoană. 
 
Două flipchart-uri 
Marcatori 
Puncte și stele lipite 
Hârtie și pix / creion 
pentru fiecare 
persoană 

10 minute 

Discuție de grup despre tema „Manager vs. lider” 

 

Formatorul rezumă și termină activitatea. Întrebările de 
mai jos pot fi utilizate pentru discuții: 
• Ce împiedică un manager să devină lider? 
Care crezi că va fi cea mai mare provocare a ta când faci 
tranziția? 

10 min 

Prezentare - Dezvoltarea leadershipului 

Prezentare 
Powerpoint, Proiector, 
Laptop 

Formatorul explică (folosind videoclipuri motivaționale 
ca exemple de leadership) esența devenirii unui lider. 
Dezvoltarea conducerii este auto-dezvoltare. Căutarea 
de realizare a leadership-ului este mai întâi o căutare 
interioară a unui lider pentru de a se descoperi pe ei 
înșiși. Învățarea modului de a conduce include 
descoperirea valorilor noastre etc. 

10 minute 

Activitate de grup – Leadership Pizza 

Foaie de lucru: 
Leadership Pizza 

Această activitate de dezvoltare a leadership-ului oferă 
un cadru de autoevaluare pentru participanți, pentru a 
identifica mai întâi abilitățile, atributele și atitudinile pe 
care le consideră importante pentru un leadership 
eficient, apoi să își evalueze propria dezvoltare și să 
inițieze stabilirea obiectivelor. 
Formatorul prezintă modelul Leadership Pizza: este un 
instrument de reflecție și autoevaluare în care 
participanții se gândesc la cele mai importante abilități și 
atitudini, pe care trebuie să le stăpânească pentru a fi un 
mare lider. Participanții sunt rugați să se evalueze pe o 
scară de la 1 la 10 pentru fiecare felie. Această 
autoevaluare ar trebui să servească drept bază pentru 
stabilirea propriilor obiective personale pentru 
dezvoltarea leadershipului. Zonele în care se consideră 
mai slabe ar trebui să se concentreze mai mult în 
dezvoltarea lor viitoare. 

5 minute Discuție de grup - Leadership Pizza  
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Formatorul conduce o discuție cu privire la anumite 
decizii și tipare comune în percepția grupului despre un 
bun lider. Participanții vor fi încurajați să stabilească o 
acțiune de urmărire în câteva luni de timp pentru a-și 
revizui Pizza de Leadership. Ele trebuie să se reevalueze, 
să-și celebreze dezvoltarea și să își perfecționeze 
următoarele obiective. 

 

Curs online, Durată - 60 minute  

Scurte videoclipuri de studiu despre leadership / marii lideri 

Întrebări de reflecție 

Șablon și instrucțiuni cu Leadership Pizza 

Capitolul 2: Stiluri de conducere 
Curs față în față, Durată – 180 min. 

Durată  Metode și conținut Instrumente/Materiale 

5 minute Icebreaker – Lupta cu baloane baloane 
Participanții (în echipe de doi-trei) concurează în 
distrugerea baloanelor celorlalte echipe călcând pe ele, 
dar se presupune că au o strategie de echipă pe care să 
o urmeze în acțiunile lor. 
Formatorul reunește echipele și discută despre 
comportamentele observate (proprii membri ai echipei 
și adversari) în timpul luptei cu balonul, conducând 
descrierea către stilurile de comportament ale liderilor. 

15 minute Prezentare despre diferite stiluri de conducere Prezentare PPT, PC, 
proiector, videoclipuri 
Flipchart Study care 
prezintă diferite stiluri 
de conducere 

Formatorul prezintă următoarele stiluri de conducere: 
Stilurile de conducere ale lui Lewin; Stiluri de leadership 
bazate pe teoria cale-obiectiv; Șase stiluri de conducere 
emoțională (de Daniel Goleman, Richard Boyatzis și 
Annie McKee) împreună cu stiluri de conducere 
specifice, cum ar fi Leadership transformațional, 
Leadership birocratic, Leadership carismatic, 
Leadership servitor, Leadership tranzacțional, folosind 
o mulțime de imagini și exemple. 

50 minute Activitate de grup - Joc de rol cu diferite stiluri de 
conducere 

Foaia de lucru nr.2 

Acest exercițiu de rol multiplu ajută grupul să vadă cum 
afectează comportamentul liderului (în cazul acestui 
exercițiu: autocratic, democratic, laissez-faire) grupul cu 
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care lucrează. (A se vedea implementarea pas cu pas în 
Foaia de lucru nr. 2 anexată) 

10 minute Discuție de grup - Joc de rol cu diferite stiluri de 
conducere 

 

Participanții reflectă și discută următoarele: 
 Ce fel de structuri sunt necesare pentru ca 
conducerea noastră să fie una democratică și 
favorabilă? 
 Este un singur „președinte” într-adevăr capabil să 
acționeze democratic sau această structură nu 
promovează oarecum stilul dictatorial de conducere? 
 Ne putem gândi la alte structuri din grupul nostru 
sau la modalități de ajustare a celor existente pentru a 
le face mai democratice? 

90 minute Activitate de grup - Rolul natural în echipă și stilul de 
conducere 

PC, flipchart, proiector 

În grupuri de trei, participanții aleg un lider pe care îl 
admiră și li se cere să afle (pot folosi internetul, pot 
întreba prieteni, experți la telefon etc.) mai multe 
despre ei și pot afla povestea, caracteristicile și stilul lor 
de conducere. 
Rezultatul final al cercetării grupurilor ar trebui să fie o 
prezentare a liderului pe care grupul l-a studiat și să 
interpreteze o situație imaginară (prezentată grupului), 
în care aceștia se pun în poziția liderului și reacționează 
la acea situație așa cum ar face acest lider, așa cum își 
imaginează membrii grupului. 

10 minute Discuție în grup  
După ce toate grupurile și-au prezentat liderii pe care i-
au ales și au jucat rolul liderului lor, urmează o discuție 
în care toate grupurile împărtășesc de care lider se simt 
mai aproape și explică de ce. 

 

Curs online, Durată - 60 minute  

Scurte videoclipuri de studiu despre diferite stiluri de conducere cu întrebări de reflecție 

Capitolul 3: Proactivitate 
Curs față în față, Durată – 180 minute 

Durată  Metode și conținut Instrumente 

10 minute Prezentare - Ce înseamnă să fii proactiv și reactiv? Prezentare 
Power Point, 
PC, Proiector 

Formatorul explică că a fi proactiv este o trăsătură importantă a 
unui lider. Înseamnă să ne asumăm responsabilitatea pentru noi 
înșine, acțiunile noastre, alegerile și viitorul nostru; și că acționăm 
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în loc să așteptăm să ni se ordone să acționăm. Explică, de 
asemenea, diferența dintre a fi pro-activ și reactiv, prin exemple 
concrete 

15 minute Activitate de grup - Proactiv vs. Reactiv Nu este 
necesar Formatorul prezintă participanților diverse situații (de exemplu, îl 

auzi pe vecinul tău care spune o minciună răutăcioasă despre tine 
și despre afacerea ta unui alt vecin. Ea nu știe că ai auzit 
conversația. Nu înțelegi de ce ar minți despre tine. Apoi, 
formatorul cere participanților să: 
- să dea răspunsuri care ar fi reactive 
- să ofere răspunsuri care ar fi proactive 

5 minute Discuție de grup - Proactiv vs. Reactiv Nu este 
necesar Discuție facilitată în grup mare care acoperă punctele cheie 

referitoare la diferența dintre a fi proactiv și reactiv. 
15 minute Activitate de grup - Proactiv sau reactiv, alegerea este a ta! O cutie sau o 

sticlă de sifon 
O sticlă de apă 
Marker de 
scris pe cutii / 
sticle 

Formatorul explică faptul că această activitate explorează mai 
multe despre modul în care acționează oamenii proactivi și 
reactivi, solicită doi voluntari. 
Unui voluntar i se administrează o sticlă mică sau o cutie băutură 
răcoritoare etichetată „reactiv”, iar celuilalt voluntar primește o 
sticlă mică de apă etichetată „proactiv”. 
Participanților li se spune că vor asculta câteva declarații 
(formatorul le pregătește în avans). Grupul trebuie să ridice 
mâinile dacă cred că este reactiv sau proactiv. Odată hotărâți, 
voluntarii își scutură sticla: „Reactiv” sau „Proactiv”. 
Participanții sunt întrebați: „Ce se va întâmpla cu voluntarul 
nostru proactiv dacă îi cer să deschidă sticla? Ce se va întâmpla cu 
voluntarul nostru reactiv? 
Formatorul instruiește voluntarii să deschidă sticlele (afară). 

10 minute Discuție în grup  
Discuții facilitate în grupuri mici și apoi mari care acoperă 
subiectele de mai jos: 
• Te-ai simțit vreodată ca sticla reactivă? De ce sau de ce nu? 
• Îți asumi responsabilitatea atunci când lucrurile nu merg așa 
cum era de așteptat? Sau cauți în jur ca cineva de vină ? 
Cu un partener, participanţii împărtășesc o experiență când au 
fost responsabili pentru ceva care nu s-a dovedit așteptat. 

5 minute Concluzii  
 Într-un grup mare, formatorul rezumă principalele puncte legate 

de: 
 caracteristicile oamenilor proactivi și reactivi 
 importanța proactivității în contextul conducerii 
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Curs online, Durată – 30 minute 

Articole și videoclipuri de studiu despre proactivitate 

Videoclipuri motivaționale (Ted Talks) despre proactivitate 

Întrebări de reflecție 

Capitolul 4: Empatia 
Curs față în față, Durată – 75 minute 

Durată  Metode și conținut Instrumente 

5 minute Icebreaker “Crearea de conexiuni”   

După ce a adunat grupul, formatorul, explică că obiectivul lor este 
de a crea un cerc mare în care fiecare persoană este legată fizic 
de alte două persoane (stânga și dreapta) pe baza lucrurilor pe 
care le împărtășesc. Termenul „stabilirea conexiunilor” este 
aproape clișeu în zilele noastre, dar esența sa continuă să fie 
foarte puternică, indiferent de modul în care îl descriem. Una 
dintre cele mai bune modalități de a consolida relațiile și de a crea 
încredere între oameni, este de a face o legătură cu ei, adică de a 
găsi ceva în comun. 

10 minute Discuție de grup - Ce este empatia? 
Prezentare 

Prezentare 
Power Point, 
Flipchart, PC, 
Proiector, 
videoclipuri 
Youtube 

Formatorul oferă o scurtă introducere despre empatia, invitând 
participanții să vizioneze videoclipul despre empatie de Brené 
Brown: https://www.youtube.com/watch?v=1Evwgu369Jw. 
Formatorul explică pe scurt cele 3 tipuri de empatie: cognitivă, 
emoțională și compătimitoare și inițiază o discuție despre motivul 
pentru care a fi empatic (a putea asculta și a răspunde eficient) 
este una dintre cele mai importante trăsături de leadership. 

20 minute Activitate de grup - Luarea în perspectivă Half sheet 
note cards  Scopurile acestui exercițiu sunt să ne punem în poziția altui 

individ și să empatizăm cu acel individ și cu problema cu care se 
confruntă. 
Participanții lucrează în grupuri de câte trei sau patru. Fiecare 
membru al grupului scrie pe un card o problemă cu care se ocupă 
în prezent. Formatorul îi spune să arunce cărțile într-o grămadă, 
apoi îi cere fiecărui membru să aleagă o carte din grămadă. 
La rândul său, fiecare membru al grupului trebuie să citească 
conținutul cardului ca și cum problema ar fi a lor, după care toți 
membrii grupului le vor da apoi sfaturi și feedback, inclusiv 
membrul a cărui problemă era prezentată. Persoana care 
vorbește pretinde că problema este a lor tot timpul în care 
primește sfaturi. Este important să știe că în timpul acestui 
exercițiu aceasta este problema lor. Membrii grupului nu trebuie 
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să se dezvăluie drept proprietarii unei probleme care este citită 
de altcineva. 

 5 minute Discuție de grup – Luare în perspectivă  
Aduceți grupul înapoi împreună pentru câteva momente de 
reflecție și descriere. Întrebați participanții următoarele: 
- Cum te-ai simțit să iei problema altcuiva ca și cum ar fi a ta? 
- Cum te-ai simțit când ai auzit pe altcineva trăind problema ta? 
- Cum a fost să dai sfaturi despre propria ta problemă? 

10 minute Prezentare - Moduri de a fi un lider empatic Prezentare 
PPT, PC, 
proiector, 
Flipchart 
Videoclipuri 
Youtube 

Formatorul prezintă modalități prin care liderii pot fi empatici fără 
să pară slabi, folosind și imagini (videoclipuri de pe YouTube) 
pentru a evidenția importanța motivului pentru care liderii 
trebuie să se pună în pozițiile altcuiva pentru a-și înțelege cu 
adevărat membrii echipei - abilitățile, aspirațiile lor, nevoile lor și 
să contribuie mult la creșterea lor globală. 

20 minute Activitate de grup - Exersați empatia Videoclipuri 
Youtube  Invitați participanții să vizioneze câteva videoclipuri: 

 Simon Sinek “Leaders practice empathy”               
https://www.youtube.com/watch?v=c_XZ36b_aDI 

 un clip de animație (Inside Out) care arată un proces de 
ascultare empatică 
https://www.youtube.com/watch?v=t685WM5R6aM  

În perechi, participanții pregătesc un joc de rol în care un membru 
al unei echipe trebuie „să fie ascultat” empatic de către liderul 
său de echipă într-o situație dată de formator. Ei trebuie să aplice 
comunicarea empatică prezentată anterior. 

5 minute Discuție de grup - Exersați empatia  
Formatorul  reunește grupul pentru câteva momente de pentru 
câteva momente de reflecție și debriefing.  

 

Curs față în față, Durată – 45 minute. 

Filme scurte despre liderii empatici 

Foi de lucru pentru modulul 2 
 

  



 

 

Girls Lead: Sprijinirea femeilor tinere în găsirea locului lor ca 
antreprenori sociali și în asumarea rolurilor de conducere în 

tinerețe 
Ref. Proiect: 2018-UK01-KA205-047767   

 
 

 
24 

FOAIE DE LUCRU 1 – Activitate de grupă  

Competențe de manager vs. Competențe de lider 

Implementare pas cu pas 

• Împărțiți participanții în perechi. Cereți fiecărei persoane să identifice mai multe competențe 
de care le consideră că liderii au nevoie și competențe care sunt necesare managerilor. Luaţi 
notite. 
• Reasamblați și împărtășiți concluziile cu întregul grup. Enumerați competențele pe două foi de 
flipchart separate (una pentru lideri și una pentru manageri). 
• Distribuiți câte un pachet de cărți pentru fiecare pereche de participanți (dar aveți suficiente 
pentru fiecare persoană, astfel încât să poată pleca cu un pachet când exercițiul se termină). 
Rugați fiecare pereche să împartă cărțile în două coloane pe podea: una pentru competențele 
liderului și una pentru competențele managerilor. Participanții pot adăuga noi competențe care 
nu se află în pachet sau pot elimina oricare dintre acestea care nu par să se potrivească nici unei 
categorii. Aveți și cărți goale pentru asta. 
• Comparați listele când fiecare pereche a terminat. Rugați-i pe toți să se  uite la ce alegeri au 
făcut alții. 
• Comparați competențele managerului și competențele liderului postând aceste întrebări pe 
flipchart și discutaţi răspunsurile participanților: 
o Cu care competențe ale managerului suntem de acord? 
o Cu care competențe ale liderului suntem de acord? 
o Ce competențe respectați cel mai mult în liderii cu care lucrați? 

 Distribuiți foaia de lucru Competențe de Manager vs. Lider și o foaie de stele mici. Rugați 
participanții să citească foaia și să plaseze o stea pe elementele pe care le consideră că le fac 
deja. Rugați-i să folosească punctele mici pentru a marca 3 până la 5 zone pe care doresc să se 
concentreze în timpul dezvoltării lor profesionale. 

 Rezumați și încheiați activitatea. Puneți aceste întrebări pentru discuție: 
o Ce împiedică un manager să devină lider? 
o Care crezi că va fi cea mai mare provocare a ta când faci tranziția? 

 

FOAIE DE LUCRU 2 – Joc de rol pe diferite stiluri de conducere 

Implementare pas cu pas 

Etapa 1. 

1. Sunt necesari aproximativ șase voluntari pentru fiecare dintre cele două jocuri de rol. Fiecare va fi 
rugat să organizeze o întâlnire a unui grup pe care îl cunoaşte bine. Li se atribuie sarcina de a decide 
asupra unor chestiuni de interes general pentru întregul grup sau propriile experiențe într-un anumit 
context. 
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2. Primului lider i se spune să acționeze în rolul unui președinte foarte dictatorial: să apeleze la idei, 
dar să nu asculte oamenii, să spulbere sugestiile lor, să își impună propriul punct de vedere grupului, 
să le spună că este toată vina lor etc.. 

3. Ceilalți membri ai grupului au fiecare un rol specific: 

A este rugat să sprijine orice sugerează președintele, 

B sugerează mai multe posibilități diferite, 

C suportă B, 

D întrerupe întotdeauna și se opune președintelui etc. 

(Aceste instrucțiuni pot fi date oral persoanelor înainte de a începe jocul sau pot fi scrise pe hârtii 
pentru fiecare voluntar). 

4. Scaunele aranjate într-un cerc deschis în fața grupului, astfel încât toată lumea să poată vedea și 
auzi bine. Amintiți-le actorilor să vorbească clar și să-și facă gesturile vizibile. 

5. Președintele începe jocul și fiecare persoană participă la rolurile care i-au fost acordate. 

6. Între timp, publicul este rugat să ia notițe cu privire la următoarele întrebări pe care formatorul le-
a notat înainte de joc: 

 Ce face liderul în grup? 
 Cum reacționează grupul? 

7. Când situația devine clară pentru grup, formatorul oprește activitatea și cere celui de-al doilea grup 
de șase să vină pe scaune. 

Etapa 2. 

8. Aceasta este o întâlnire diferită într-un loc diferit, dar sarcina lor este similară. Majorității membrilor 
li se oferă instrucțiuni similare cu privire la rolurile lor, dar de această dată președintelui i sa cerut să 
fie foarte pasiv. Acest stil de conducere se numește Laissez-faire (= franceză: „lasă-le să facă cum vor”). 

Acest lider arată puțin interes, nu face sugestii, nu răspunde la sugestiile grupului, nu ajută la luarea 
deciziilor sau la rezolvarea conflictelor. 

9. Grupul este rugat să ia notițe. 

10. Din nou, formatorul oprește jocul când situația a devenit clară. 

11. Dacă grupul este destul de mare, este mai bine să lăsați participanții să vorbească despre aceste 
întrebări în grupuri de trei timp de câteva minute înainte de a aduna toate răspunsurile din întregul 
grup. 
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Etapa 3. 

12. După ce greșelile și reacțiile au fost discutate temeinic, formatorul pune o altă întrebare: 

 Ce face un lider bun într-un grup? (Încercați să obțineți răspunsuri specifice - nu doar afirmații 
generale!) 

Etapa 4. 

13. În cele din urmă, jocurile de rol pot fi jucate din nou cu cineva care se oferă voluntar pentru a juca 
rolul unui președinte democratic cât mai eficient posibil. 

 

Formatorul poate rezuma toate ideile participanților. 
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Modulul 3 „Unde mă duc?” – Viziune 
Obiectivele modulului 

După finalizarea modulului, participanții vor putea:  

 să evalueze abilitățile și competențele pentru ideile și viziunea lor pentru viitor; 
 să-și planifice strategic activitatea și impactul viitor; 
 să evalueze și să reflecteze asupra eficacității muncii și scopului lor; 
 să dezvolte abilități și potențial de conducere; 
 să dezvolte încrederea în sine și autonomie; 
 să se familiarizeze cu cele mai bune acțiuni pentru a vizualiza viitorul. 

Rezultatele învățării: 

Informațiile furnizate în acest modul sunt concepute pentru a ajuta participanții cu instrumentele și 
cunoștințele necesare pentru a facilita procesul de viziune strategic și clar. 

Abordarea învățării: 

Blended learning - combinație de materiale educaționale online și oportunități de interacțiune online 
și față în față cu metodele tradiționale de clasă. 

Materiale de învățare: Ghid pentru formatori, Diapozitive PowerPoint, Schiță, Instrument de 
preparare pentru exerciţii, Videoclipuri scurte de studiu despre diferite stiluri de conducere, Scripturi 
și materiale pentru jocuri de rol, Ghid de auto-studiu, Manual pentru cursanţi, Instrument de evaluare. 

Conținut / Etapele de formare 
1. Ce este viziunea? 

1.1. Ce este o misiune? 
1.1.1. Scopul sau motivul fundamental al existenței 
1.1.2. Obiective prezente și viitoare - scrise, clare, concise, consistente 

1.2. Ce este o strategie? 
1.2.1. Direcția în care se îndreaptă organizația pentru a se putea adapta la un mediu în schimbare 

1.3. Ce este o viziune? 
1.3.1. Viziune idealizată a locului sau a viitorului pentru organizație 

2. Valori și misiuni 
2.1. Conectarea valorilor personale cu valorile organizaționale - Conectarea conținutului învățat al 

modulului 1: Cine sunt eu? 
2.2. Dezvoltarea limbajului și prezentarea unei declarații de misiune - clară, concisă, consecventă 

3. Sustenabilitatea valorilor 
3.1. Ipoteze de bază care influențează atitudinile și comportamentele față de misiuni 

3.1.1. Comunicare: modul în care valorile sunt communicate 
3.1.2. Formare: modul în care oamenii din cadrul organizației sunt instruiți pentru îndeplinirea 

valorilor și viziunii organizaționale 
3.1.3. Armare: modul în care aceste valori sunt confirmate 
3.1.4. Recunoaștere: modul în care aceste valori sunt confirmate  
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3.1.5. Angajare: modul în care valorile și viziunea sunt respectate în timp ce organizația se 
extinde  

3.1.6. Alinierea: modul în care proiectele și practicile organizaționale sunt în concordanță cu 
valorile și viziunea organizațională 

3.2. Valori și credințe fundamentale 
3.2.1. Principii directoare 
3.2.2. Priorități  

3.3. Bunăstare 
3.3.1. Cum să gestionați productivitatea și stresul pentru a vă alinia la durabilitatea valorilor și a 

obiectivelor 
4. Planificare strategică și vizionare 

4.1. Identificarea competențelor și abilităților pentru a construi pe ceea ce este deja stabilit  
4.2. Gândire critică și reflecție 

4.2.1. Cum arată organizația dvs.? 
4.2.2. Unde este localizat? Există mai multe locații și regiuni pentru impact? 
4.2.3. Care este mediul / atmosfera organizației dvs.? 
4.2.4. Care sunt abilitățile, competențele și domeniile de expertiză ale celor care lucrează cu 

organizația dvs.? 
4.2.5. Care este dinamica grupului în cadrul organizației dvs.? 
4.2.6. Cine sunt clienții sau grupurile țintă? 
4.2.7. Activitățile au un impact ridicat și o creștere ridicată?  
4.2.8. Se optimizează abilitățile și competențele? 
4.2.9. Resursele sunt utilizate în mod eficient în conformitate cu limitele implementate în cadrul 

organizației?  
4.3. Pași de acțiune pentru planificarea strategică și viziune 

4.3.1. Identificarea părților interesate cheie (toate perspectivele și impactul potențial al muncii) 
și includerea acestor parteneri în planificare 

4.3.2. Descrieți viziunea muncii pentru grupurile țintă în mai multe moduri, revizuind care sunt 
descrierile optime 

4.3.3. Spuneți misiunea (ce și de ce) 
4.3.4. Elaborați și menționați obiective clare  

4.3.4.1. Repere și obiective comportamentale 
4.3.4.2. Obiective SMART - specifice, măsurabile, realizabile, relevante, temporizate 

4.3.5. Identificarea strategiilor pentru implementarea eficientă (adaptabilitate) 
4.3.6. Identificarea modificărilor specifice necesare pentru adaptabilitate și trecerea la viziunea 

dorită 
4.3.7. Identificarea pașilor de acțiune pentru părțile interesate cheie și membrii comunității 

implicați (ce trebuie făcut și de cine) 
4.3.8. Evaluaţi critic procesul până acum (reflectând întotdeauna de ce și cum se finalizează pașii)  
4.3.9. Implementare 
4.3.10. Revizuiți pașii de acțiuneRevise action steps  
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Distribuția pe subiecte / capitole și ore 

№ Subiect/Capitol 
Durată/ abordare 

Observaţii 
Față în față Online 

5. Ce este viziunea? 1.5 ore 0.5 oră Capitol introductiv cu subcapitole 
despre misiuni și strategie pentru 
realizarea viziunii 

6. Valori și misiuni 50 minute  0.5 oră Conectarea valorilor personale cu 
valorile organizaționale pentru a 
atinge viziunea organizațională 

7. Sustenabilitatea valorilor 50 minute 1 oră  Susținerea și menținerea valorilor 
pentru a se alinia la misiune și 
viziune 

8. Planificare strategică și 
vizionare 

3.5 ore 1 oră Planificarea strategică pentru 
implementarea cu succes a 
acțiunilor de realizare a viziunii 

 

 

 

 

Proiectarea cursului 
Capitolul 1: Ce este viziunea? 
Curs față în față, Durată – 90 minute 

Durată  Metode și conținut Instrumente/materiale 

10 minute Activitate Hârtie și pixuri 
Participanții își vor scrie cel mai mare vis pentru succesul 
organizațiilor lor care pare de neatins. 
Apoi vor apela la cineva din grup pe care nu-l cunosc și își vor 
împărtăși visele. Exprimarea acestor vise le va face să pară mai 
accesibile și să înceapă cursul cu o viziune largă. 

20 minute Ce este o misiune? - definire Prezentare power 
point, ghid de 
instrucțiuni, manual 
pentru elevi 

Dintr-o prezentare, participanții vor învăța, ce este o misiune 
organizațională, scopul ei și cum să creeze o declarație de 
misiune eficientă. 

10 minute Activitate Hârtie și pixuri 
Participanții își vor citi visul din prima activitate împreună cu 
partenerul lor și vor discuta ce scop prezintă aceste vise pentru 
acum și pentru viitor. Cum reprezintă acest vis o nevoie sau un 
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răspuns la o nevoie? Discuția în perechi încurajează 
brainstorming-ul și un stil conversațional de a veni la 
răspunsuri pentru aceste întrebări. 

20 minute Ce este o strategie? - definire Prezentare power 
point, ghid de 
instrucțiuni, manual 
pentru elevi 

Participanții vor fi învățați, printr-o prezentare continuă din Ce 
este o misiune? și cum se conectează la realizarea misiunii lor 
organizaționale. 

20 minute  Ce este viziunea? - definire Prezentare power 
point, ghid de 
instrucțiuni, manual 
pentru elevi 

Participanții vor învăța ce este o viziune, printr-o prezentare 
continuă din Ce este o misiune? și Ce este o strategie?.  Aceasta 
va conecta toate definițiile teoretice pentru acest modul. 

10 minute Brainstorming  Hârtie și pixuri   

Șabloane scrise 

Șabloane Mind-map  

Conectați în mod individual visul inițial de la prima activitate cu 
o strategie și viziune, creând un contur simplu de structură. 

Acest lucru se poate face în orice format (scris, mind-map etc.) 

 

 

Curs online, Durată – 30 min. 

Materialele online care vor fi utilizate și dezvoltate pentru formarea online vor fi furnizate de toate 
materialele folosite în timpul lecțiilor și activităților față în față, precum și un manual al elevilor 
pentru exercițiile ghidate, instrumente de autoevaluare pentru reflecție și resurse relevante pentru 
acest modul. 

 

Capitolul 2: Valori și misiuni 
Curs față în față, Durată – 50 minute 

Durată  Metode și conținut Instrumente/materiale 

20 minute Revizuirea modulului 1: Cine sunt eu? Notiţele participanților 
din primul modul Conectarea conținutului despre valorile personale cu valorile 

organizației (prezentarea caracteristicilor care se suprapun). 

10 minute Activitate Hârtie și pixuri   

 Participanții vor scrie două liste, una cu valorile lor personale și 
a doua cu valori care pot fi conectate la valorile pe care doresc 
să le practice profesional în organizația lor. 
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20 minute Formularea declarațiilor de misiune formale Prezentare power 
point, ghid de 
instrucțiuni, manual 
pentru cursanţi 

Prezentare interactivă privind limbajul adecvat pentru modul 
de prezentare a valorilor într-un cadru organizațional. Exemple 
date. 
Acest lucru se conectează la subcapitolul anterior, încorporând 
acum valori și limbaj care vor rafina afirmațiile. 

 

Cursa Online, Durată – 30 min. 

Materialele online care vor fi utilizate și dezvoltate pentru formarea online vor fi furnizate de toate 
materialele folosite în timpul lecțiilor și activităților față în față, precum și un manual al elevilor 
pentru exercițiile ghidate, instrumente de autoevaluare pentru reflecție și resurse relevante pentru 
acest modul. 

 

Capitolul 3: Sustenabilitatea valorilor 
Curs față în față, Durată – 50 min 

Durată  Metode și conținut Instrumente/materiale 

20 minute Ipoteze de bază care influențează atitudinile și 
comportamentele 

Power point 
presentation, 
instruction guide, 
student manual 

Prezentare care va acoperi domeniile comunicării, formarea, 
consolidarea valorilor, recunoașterea, angajarea și alinierea 
Comunicarea include modul în care valorile sunt comunicate în 
cadrul organizației și al partenerilor, ceea ce va influența 
atitudinile și comportamentele. 
Formarea include modul în care cei implicați vor fi învățați și ce 
se aliniază cu valorile și misiunea declarate. 
Consolidarea și recunoașterea includ procesele existente 
pentru a asigura continuarea valorilor susținute de organizație.  
Angajarea include asigurarea respectării valorilor în timpul 
acestui proces. 
Alinierea implică procesul de coerență în toate proiectele și 
stilul de lucru cu valorile, misiunea și viziunea organizației.  

10 minute Activitate Întrebări ghidate 

În perechi, participanții își vor prezenta creativ și își vor întreba 
partenerii în moduri care reflectă valorile lor pentru misiunea 
și viziunea lor. Aceasta va evidenția modul de prezentare a 
priorităților și principiilor directoare. 

20 minute Bunăstare Prezentare power 
point, ghid de 
instrucțiuni, manual 
pentru elevi 

Prezentare asupra echilibrului dintre productivitate și 
îndeplinirea obiectivelor organizației și între bunăstarea 
personală pentru a susține valorile. 
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Curs Online , Durată – 60 min. 

Materialele online care vor fi utilizate și dezvoltate pentru formarea online vor fi furnizate de toate 
materialele folosite în timpul lecțiilor și activităților față în față, precum și un manual al elevilor pentru 
exercițiile ghidate, instrumente de autoevaluare pentru reflecție și resurse relevante pentru acest 
modul. 

 

Capitolul 4: Planificare strategică și viziune 
Curs față în față, Durată – 210 min. 

Durată Metode și conținut  Instrumente/materiale 
10 minute Activitate de brainstorming Hârtie și pixuri 

Participanții vor face brainstorming, mai întâi individual, apoi 
în grupuri mici pentru a împărtăși gândurile și a extinde 
brainstorming-ul despre competențele și abilitățile deja 
stabilite în cadrul organizațiilor lor și a abilităților lor personale. 

20 minute Prezentare despre gândirea critică Prezentare power 
point, ghid de 
instrucțiuni, manual 
pentru elevi 

Prezentarea evidențiază întrebări cheie pe care să le pună 
atunci când evaluează capacitățile de succes și procesul critic 
de „aprofundare” în probleme sau subiecte. 

30 minute Activitate de reflecție Chestionare și pixuri 
Participanții își vor pune individual întrebările pentru evaluarea 
critică a capacităților și resurselor lor. 
Discuție plenară pentru participanții care doresc să 
împărtășească orice perspectivă după o reflecție critică. 

40 minute Pași de acțiune pentru planificare strategică și vizionare Prezentare 
Powerpoint, ghid de 
instrucțiuni, manual 
pentru elevil 

Prezentarea ghidează participanții prin mai mulți pași de 
acțiune:resentation guiding participants through the multiple 
action steps:  
 Identificarea părților interesate cheie (toate 

perspectivele și impactul potențial al muncii) și 
includerea acestor parteneri în planificare 

 Descrierea viziunii muncii pentru grupurile țintă în mai 
multe moduri, revizuind ce descrieri sunt optime 

 Declararea misiunii (ce și de ce) 
 Dezvoltarea și afirmarea obiectivelor clare 
 Repere și obiective comportamentale 
 Obiective SMART 
 identificarea strategiilor pentru implementarea eficientă 
 Identificarea modificărilor specifice necesare 
 Identificarea pașilor de acțiune pentru părțile interesate 

cheie și membrii comunității implicați 
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 Evaluarea critică a procesului de până acum 
 Implementare 
 Revizuirea pașilor de acțiune 

1 oră   Ședințe de brainstorming Hârtie pentru flip 
chart, pixuri 

1. Brainstorming plenar a actorilor-cheie pentru vizionari 
să ia în considerare în timpul procesului 

2. În grupuri mici la mese, alegerea unei viziuni pentru a 
discuta și optimizarea viziunii și misiunii - scrierea 
brainstorming-ului și iterații pe hârtie pentru a fi 
împărtășite mai târziu cu grupul 

20 minute Activitate Manualul pentru 
studenţi 

În perechi, participanții vor dezvolta obiective SMART și puncte 
de referință / obiective indicând rezultatul final, care le-ar dori 
să obțină, apoi alternativ între parteneri, precizând etapele de 
obținere a acestui rezultat. 

Exemplu: scopul este lansarea unui site web. 
 
Un partener va afirma cum poate fi concretizat acest obiectiv, 
următorul va spune cum poate fi măsurabil, apoi cum să îl 
realizeze, apoi vor discuta dacă este relevant pentru ei sau 
partenerul lor și cum poate fi atins acest obiectiv programat. 
Munca colaborativă creează mai multe discuții și învățare 
îmbunătățită. 
 

30 minute Discuţie  

Discuție plenară în care participanții împărtășesc gânduri, 
întrebări, momente de realizare, informații, experiențe din 
activități etc. pe tema planificării strategice. 

Curs Online , Durată – 60 min. 

Materialele online care vor fi utilizate și dezvoltate pentru formarea online vor fi furnizate de toate 
materialele utilizate în timpul lecțiilor și activităților față în față, precum și un manual al elevilor 
pentru exercițiile ghidate, instrumente de autoevaluare pentru reflecție și informații suplimentare 
resurse relevante pentru acest modul. 
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Modulul 4 „Cum pot să mă fac auzit?“ - Comunicare 
Obiectivele modulului 
După terminarea modulului, participanții vor putea: 

 vor putea înțelege influența comunicării în relațiile umane, acordând o atenție specială 
relațiilor lor; 

 vor fi conștienți de dificultățile pe care le au pentru a stabili o comunicare corectă; 
 vor putea crește abilitățile de comunicare pentru a emite mesaje facilitatoare și pentru a evita 

barierele și conflictele: știind să se exprime pentru a trimite un mesaj clar și consecvent, să 
învețe să direcționeze / controleze conversația, să cunoască diferite tehnici de răspuns în 
situații dificile, să nu se lase controlaţi de cealaltă parte, nu văd atacurile ca pe ceva personal, 
știu cum să ofere răspunsuri profesionale cu umanitate, evită să cadă în eroarea de auto-
justificare etc .; 

 vor putea oferi instrumente care să evite conflictele și stresul în relațiile de muncă; 
 vor putea păstra calmul în situații dificile. 

Rezultatele învățării: 

Informații și sfaturi concepute pentru a ajuta participanții să se gândească la dezvoltarea lor personală 
și la modalitățile prin care pot lucra pentru atingerea obiectivelor și a potențialului lor deplin de 
conducere. 

Abordarea învățării:  

Blended learning - combinație de materiale educaționale online și oportunități de interacțiune online 
și față în față cu metodele tradiționale de clasă. 

Materiale de învățare: Ghid pentru formatori, Diapozitive PowerPoint, pregătire pentru exerciţii, Ghid 
de auto-studiu, Manual pentru elevi, Plan de acțiune personal, Evaluarea cursului 

 

Conținut / Etapele de formare 

1. Înțelegeți-vă pentru o comunicare mai bună 
1.1. Analiza situației personale 
1.2. Identificarea emoțiilor care stau la baza expunerilor 
1.3. Analiza așteptărilor „publicului”  
1.4. Vorbitorul, „în fața pericolului” 
1.5. Cunoașterea de sine și cunoașterea altora 
1.6. Pasiunea și entuziasmul, factori cheie 

2. Abilități pentru vorbirea cu impact ridicat 
2.1. Construirea unui discurs: 

2.1.1. Structura discursului 
2.1.2. Construirea argumentelor 
2.1.3. Procesul argumentativ: faze, componente și tipuri de argumentare 
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2.1.4. Gestionarea surselor de documentare  
2.2. Îmbunătățirea abilităților de vorbire: 

2.2.1. Performanță în diferite scenarii 
2.2.2. Practica diferitelor tipuri de intervenții 
2.2.3. Încercarea unui auditoriu mare 
2.2.4. Managementul situatiilor delicate 
2.2.5. Improvizaţie. Stimularea creativității 
2.2.6. Gestionarea dezbaterilor 

2.3. Managementul stresului. Tehnici de autocontrol: 
2.3.1. Stăpânirea respirației și a tensiunii musculare și rezultatul acesteia în fluența vorbirii 

2.4. Tehnici de răspuns live: 
2.4.1. Motivația ascultătorului 
2.4.2. Feedback 
2.4.3. Asertivitate 
2.4.4. Tipuri de ascultători  
2.4.5. Cum să învingeţi publicul? 
2.4.6. Încredere în sine 

2.5. De ce este un Power point plictisitor? 

 

Distribution by topics/units and hours 

№ Subiect/Capitol 
Durată 

Observaţii 
Față în față Online 

3.  Înțelegeți-vă pentru o comunicare mai bună 2 ore 1 oră  
4.  Abilități pentru vorbirea cu impact ridicat    
 2.1. Construirea unui discurs 1 oră 30 minute  
 2.2. Îmbunătățirea abilităților de vorbire 1 oră   
 2.3. Managementul stresului. Tehnici de 

autocontrol 
1 oră 30 minute  

 2.4. Tehnici de răspuns live 1 oră 30 minute  
 2.5. De ce este un Power Point plictisitor? 1 oră 30 minute  

 

Proiectarea cursului 
Capitolul 1: Înțelegeți-vă pentru o comunicare mai bună 
Curs față în față, Durată – 120 min. 
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Durată Metode şi Conţinut  Instrumente 
2 ore Dinamica prezentării individuale și de grup. Creați un mediu bun = 

Simțiți-vă bine. 

Dinamica încrederii individuale și de grup. 

Dinamica rezolvării conflictelor. 

Dinamica vorbirii în grup. De la (grupul) general la particular 
(individual). 

Pix și hârtie 

 

Capitolul 2: Abilități pentru vorbirea cu impact ridicat 
Curs față în față, Durată – 5 ore 

Durată Metode şi Conţinut  Instrumente 
5 ore 
 

Dezvoltarea strategiilor și dinamicii pentru a o depăși, pe baza 
interpretării. 
Faceți înregistrări. Învață să proiectezi, să vocalizezi și să articulezi. 
Strategii și dinamici bazate pe interpretare. 
Text de recenzie + Repetiție = Succes. 
Repetiţie. 
Strategii și dinamici bazate pe interpretare. 
Analiza grupului. 

 

 

Curs Online  

Urmăriți un film tematic adecvat și răspundeți la întrebări.  
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Modulul 5 “Pot rezolva probleme? ” - Rezolvarea creativă a 
problemelor 
Obiectivele modulului 
După finalizarea modulului, participanții vor putea: 

 să identifice și să analizeze probleme; 
 să dezvolte strategii creative de rezolvare a problemelor; 
 să dezvolte abilități de gândire creativă și să adopte o atitudine proactivă. 

Rezultatele învăţării: 

Acest modul este conceput pentru a oferi participanților o imagine de ansamblu asupra strategiilor 
creative de rezolvare a problemelor. Vor descoperi diferite instrumente care să le permită să-și 
dezvolte gândirea critică și creativă, să analizeze problemele existente și soluțiile posibile. 

Abordarea învăţării:  

Blended learning - combinație de materiale educaționale online și oportunități de interacțiune online 
și față în față cu metodele tradiționale de clasă bazate pe locuri. 

Materiale: Ghid pentru formatori, Diapozitive PowerPoint, Schiță, Instrument de pregătire pentru 
exerciţii, Videoclipuri scurte de studiu despre diferite stiluri de conducere, Scripturi și materiale pentru 
jocuri de rol, Ghid de auto-studiu, Manual pentru elevi, Instrument de evaluare 

 

Conţinut/Etapele formării 
1. Ce este rezolvarea creativă a problemelor? 

1.1. Modelul creativ de rezolvare a problemelor creat de Alex Osborne 
1.2. Care sunt etapele rezolvării creative a problemelor? 
1.3. Gândire divergentă și convergentă 
1.4. Ce abilități sunt necesare? 

2. Cum se analizează o problemă? 
2.1. Ce este o problemă? 
2.2. Tipuri de probleme și stiluri de rezolvare 
2.3. O problemă poate ascunde o altă problemă 
2.4. Cum să obținem o imagine completă? 

3. Cum se identifică posibile soluții? 
3.1. Cum să dezvolți idei pentru soluții posibile? 

3.1.1. Brainstorming 
3.1.2. Abordare non-expertă 
3.1.3. Întrebări ipoteze 
3.1.4. Ce-ar fi dacă…? 

3.2. Cum să analizăm ideile și soluțiile posibile? 
3.2.1. Analize SWOT și PPCO 
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3.2.2. Avantaje și dezavantaje cantitative 
3.2.3. Arborii de decizie 

4. Cum să dezvoltăm abilități de rezolvare a problemelor? 
4.1. Cum să dezvoltăm gândirea creativă? 
4.2. Cum poate ajuta inteligența emoțională? 
4.3. Cum să dezvoltăm o atitudine pozitivă față de probleme? 
4.4. Cum să devenim proactivi? 

4.4.1. Detectarea timpurie a problemelor 
4.4.2. Fiți pregătiți pentru probleme 

 

Distribuția pe subiecte / capitole și ore 

№ Subiect/Capitol 
Durată/ abordare 

Observaţii 
Față în față Online 

1 Ce este rezolvarea creativă a 
problemelor? 

2 ore 1 oră  

2 Cum se analizează o problemă? 2,5 ore 30 minute  
3 Cum se identifică soluțiile posibile? 2,5 ore 30 minute  
4 Cum să dezvoltăm abilități de 

rezolvare a problemelor? 
2 ore 1 oră  

 

Proiectarea cursului 
Capitolul 1: Ce este rezolvarea creativă a problemelor? 

Curs față în față, Durată – 120 minute 

Durată Metode şi Conţinut  Instrumente 
10 minute Icebreaker – Nod uman  

Participanții formează un cerc orientat unul către celălalt, 
apucă mâna dreaptă și stânga a oricui în cerc și apoi încearcă 
să desfacă nodul ținând mâinile. 

20 minute Activitate de grup - Blocuri de construcție a ideilor Hârtii și pixuri 

Participanții stau într-un cerc, fiecare cu hârtie și pix, și scriu 
o posibilă soluție (1-2 propoziții) unei probleme aleatorii, 
apoi înmânează hârtia partenerului lor stâng, care 
construiește pe această soluție o nouă opțiune, continuând 
mai multe runde. 

10 minute Discutarea în grup a rezultatelor   
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Toți participanții împărtășesc rezultatele blocului de idei 
grupului. Discuție facilitată despre ceea ce participanții 
învață din activitate. 

20 minute Prezentare - Modelul creativ de rezolvare a problemelor 
creat de Alex Osborn și etapele CPS 

Prezentare PPT, PC, 
proiector 

Formatorul prezintă procesul de rezolvare creativă a 
problemelor, cu accent pe fiecare dintre etape. 

20 minute Activitate de grup - gândire convergentă și divergentă Hârtii și pixuri, 
Flipchart 

Brainstorming rapid în grupuri mici de 2-3 participanți 
pentru a aduce idei pentru o întrebare provocatoare, de ex. 
Cum se reduc deșeurile? Discuție de grup despre rezultate și 
selecția celor mai bune idei. 

10 minute Prezentare despre gândirea convergentă și divergentă Prezentare PPT, PC, 
proiector, Flipchart Pe baza activității, formatorul explică diferența dintre 

gândirea convergentă și divergentă, de ce ambele sunt 
necesare pentru rezolvarea creativă a problemelor și cum să 
le folosim în mod eficient. 

20 minute Activitate de grup - Abilități creative de rezolvare a 
problemelor 

Hârtii și pixuri, 
Flipchart 

În grupuri mici, participanții discută despre abilitățile pe care 
le consideră necesare pentru un rezolvator de probleme 
creativ și eficient. Rezultatele sunt împărtășite cu întregul 
grup și discutate cu formatorul. 

10 minute Prezentare - Abilități creative de rezolvare a problemelor PPT presentation, 
PC, projector, 
Flipchart 

Formatorul prezintă lista abilităților creative de rezolvare a 
problemelor, completează în cele din urmă lista elaborată 
de participanți și explică importanța fiecărei abilități pentru 
proces. 

 

Curs Online, Durată – 60 minute 

Quiz – Ce fel de rezolvator de probleme sunteți? 

Video – Film scurt despre etapele de rezolvare creativă a problemelor 

Capitolul 2: Cum să analizăm o problemă? 
Curs față în față, Durată – 150 minute 

Durată Metode şi Conţinut  Instrumente 
30 minute Activitate de grup - Ce este o problemă? Hârtii și pixuri, 

Flipchart În grupuri mici, participanții discută și formulează 
definiții. Întregul grup discută rezultatele și alege 
împreună cele mai bune definiții. Formatorul oferă 
definiții formale la sfârșitul activității pentru a le 
compara cu cele formulate. 
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10 minute Prezentare - Tipuri de probleme și stiluri de rezolvare Prezentare PPT, PC, 
proiector, Flipchart 

Formatorul oferă o prezentare generală despre tipurile 
de probleme, cu accent pe tipurile de probleme 
interpersonale și legate de job și pe diferite stiluri de 
rezolvare. 

40 minute Activitate de grup - Obiective și Bariere Hârtii și pixuri 
În perechi, participanții schimbă mai întâi obiectivele pe 
termen scurt și principalele bariere pe care le găsesc 
pentru a atinge aceste obiective. Apoi, fiecare 
participant pune o listă de obiective și bariere individual, 
dar anonime pe hârtie, oferind o definiție a problemei 
fiecărei provocări. Obiectivul este de a aduna exemple de 
provocări ale participanților la care să lucreze în timpul 
sesiunilor. 

10 minute Prezentare - „O problemă poate ascunde o altă 
problemă” 

Prezentare PPT, PC, 
proiector 

Formatorul explică semnificația analizei problemelor, de 
ce o problemă bine enunțată este o problemă pe 
jumătate rezolvată și de ce persistă o problemă afirmată 
greșit. 

10 minute Prezentare - Cum să obținem o imagine completă? Prezentare PPT, PC, 
proiector Formatorul prezintă două instrumente de analiză a 

problemelor: analiza “Este-Nu este” (Is-Is Not) și analiza 
“5 De ce” 

35 minute Activitate de grup - Analiza problemelor Lucrări și pixuri, 
provocări definite, 
Flipchart În grupuri mici participanții analizează unele dintre 

provocările adunate folosind analiza „Is-Is Not” și analiza 
„5 De ce” 

15 minute Discuție de grup - Analiza problemelor  
Participanții își dau feedback-ul despre instrumente 

 

Curs Online, Durată – 30 minute 

Diapozitive PowerPoint despre gândirea convergentă și divergent 

Șabloane pentru analiza problemelor 

Capitolul 3: Cum să identificăm soluția posibilă? 
Curs față în față, Durată – 150 min. 

Durată Metode şi Conţinut  Instrumente 
30 minute Activitate de grup - Brainstorming cu post-it Post-it, Flipchart 

Participanții scriu cât mai multe idei despre o provocare 
dată pe post-it și apoi le clasifică în: 
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 Idei viitoare care nu sunt încă fezabile 
 Idei fezabile existente 
 Idei inovatoare fezabile  
 

20 minute Prezentarea modului de a genera posibile soluții Prezentare PPT, PC, 
proiector, Flipchart 

Formatorul prezintă mai multe tehnici divergente pentru 
a dezvolta idei pentru soluții posibile (Brainstorming, 
Mind-mapping, Abordare non-expertă, Întrebarea 
ipotezelor, Ce-ar fi dacă) 

20 minute Activitate de grup - Încălcarea ipotezelor / C ear fi dacă Hârtii și pixuri 
Împărțit în două grupuri, întregul grup primește o 
provocare dată cu 5 ipoteze. Primul grup își imaginează 
soluții formulând ipoteze opuse. Al doilea grup își 
imaginează o listă de întrebări Ce-ar fi dacă. 

15 minute Discuție de grup - Încălcarea ipotezelor / Ce-ar fi dacă  
Prezentarea rezultatelor activității și discuții de feedback 
despre aceste două tehnici 

20 minute Prezentarea Modului de analiză a posibilelor soluții Prezentare PPT, PC, 
proiector, Flipchart Formatorul prezintă mai multe tehnici convergente 

pentru a analiza soluțiile posibile (SWOT, PPCO, Pro și 
Contra, arborele de decizie) 

30 minute Activitate de grup - Analiza ideilor și a posibilelor soluții Hârtii și pixuri, 
rezultate 
Brainstorming Grupul este împărțit în patru subgrupuri. Fiecărui grup i 

se dă o idee sau o posibilă soluție generată la activitatea 
de brainstorming. Facilitate de formator, grupurile 
analizează ideile cu diferite tehnici privind potențialul și 
limitările lor. 

15 minute Discuție de grup - Rezultatele activității Flipchart 
Prezentarea rezultatelor activității de către fiecare grup 
și discuții de feedback 

 

Curs Online, Durată – 30 minute 

PowerPoint Diapozitive despre generarea de idei 

Șabloane pentru analiza ideilor 

 

Capitolul 4: Cum dezvoltăm abilități de rezolvare a problemelor?  
Curs față în față, Durată – 120 minute 

Durată Metode şi Conţinut  Instrumente/materiale 
10 minute Activitate de grup - Câștigător / Pierzător  
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În perechi participanții vorbesc despre o experiență 
negativă din viața lor și apoi trebuie să discute aceeași 
experiență, dar concentrându-se pe aspectele pozitive. 
Schimbă rolurile după 5 minute. 

30 minute Activitate de grup - Cum dezvoltăm gândirea creativă? Hârtii și pixuri, Flipchart 

În grupuri mici, participanții discută despre sfaturi și 
tehnici pentru a dezvolta abilități de gândire creativă. 
Întregul grup discută rezultatele care trebuie completate 
de către formator 

10 minute Prezentare - Inteligență emoțională Prezentare PPT, PC, 
proiector Formatorul prezintă principiile inteligenței emoționale și 

modul de utilizare a inteligenței emoționale ca 
instrument de rezolvare a problemelor. 

40 minute Activitate de grup - Învăţați cum să vedeți problemele ca 
oportunități 

Hârtii și pixuri, 
Flipchart, au definit 
provocări În grupuri mici și facilitați de formator, participanții 

lucrează cu lista provocărilor pentru a schimba definițiile 
problemei în definiții pozitive. 

10 minute Group discussion – Activity results  
Prezentarea rezultatelor activității de către fiecare grup 
și discuții de feedback 

20 minute Prezentare - Cum devenim proactivi? Prezentare PPT, PC, 
proiector 

Formatorul prezintă definiția de a fi proactiv, cum să 
detectăm problemele mai devreme și cum să fim 
pregătiți pentru probleme 

 

Curs Online, Durată – 60 minute 

Exerciții online pentru îmbunătățirea abilităților de gândire creativă 

Film scurt despre proactivitate  
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Modulul 6: „Deveniți cel mai bun” - Abilități interpersonale 
Objectivele modulului: 
După terminarea modulului, participanții: 

 vor recunoaște importanța abilităților interpersonale și, la rândul lor, își vor maximiza 
potențialul de conducere; 

 vor dezvolta abilități motivaționale pentru a deveni mai motivați și pentru a lucra la atingerea 
obiectivelor; 

 vor înțelege importanța muncii în echipă 
 vor dobândi abilități cheie în luarea eficientă a deciziilor 
 vor face diferența între asertivitate și agresivitate și vor dezvolta competențe în asertivitate 
 își vor îmbunătăți încrederea în sine dezvoltând abilități cheie. 

Rezultate: 

Participanții care finalizează acest modul vor dezvolta și vor dobândi noi abilități, alături de creșterea 
încrederii în sine, pentru a-și îmbunătăți abilitățile interpersonale și a-și îmbunătăți potențialul de 
leadership. 

Abordarea învățării:  

Blended learning - combinație de materiale educaționale online și oportunități de interacțiune online 
și față în față cu metodele tradiționale de clasă. 

Materiale de învățare: ghid pentru formatori, diapozitive PowerPoint, schiță, instrument de pregătire 
a exerciţiilor, videoclipuri scurte de studiu despre diferite stiluri de conducere, scripturi și materiale 
pentru jocuri de rol, ghid de auto-studiu, manual pentru elevi, instrument de evaluare 

Conţinut/Etapele formării 
1. Motivație 

1.1. Motivația de sine 
1.2. Cum să ne menținem motivați 
1.3. Cum îi motivăm pe ceilalți 
1.4. Strategii motivante 
1.5. Exemple de motivație  

2. Munca în echipă 
2.1. Cum poate să fie eficientă o echipă? 
2.2. Ce abilități sunt necesare pentru a fi „jucător de echipă”? 
2.3. Cum putem obține cele mai bune rezultate dintr-o echipă? 
2.4. Putem practica munca în echipă? 

3. Luarea deciziilor 
3.1. Ce este luarea deciziilor? 
3.2. Care sunt cei 7 pași ai luării deciziilor? 
3.3. Luarea eficientă a deciziilor 
3.4. De ce abilități avem nevoie pentru a lua decizii? 
3.5. Cum să îmbunătățim abilitățile de luare a deciziilor / tehnicile de luare a deciziilor 

4. Asertivitatea 
4.1. Ce este asertivitatea? 
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4.2. Ce beneficii are dacă suntem asertivi? 
4.3. Cum să devii mai asertiv 
4.4. Asertiv nu agresiv? 
4.5. Tehnici de comunicare asertivă 

5. Încredere 
5.1. Ce este încrederea în sine? 
5.2. Cum îmbunătățim încrederea și dezvoltăm abilități de încredere în sine 
5.3. Limbajul corporal sigur 
5.4. Modele 

Distribuția pe subiecte/Capitole şi ore 

№ Subiect/Capitol 
Durată/ abordare 

Observaţii 
Față în față Online 

1 Motivație 2 ore 1 oră  
2 Lucru in echipa 2 ore  1 oră  
3 Luarea deciziilor 2 ore 1 oră  
4 Asertivitatea 2 ore 1 oră  
5 Încredere 2 ore 1 oră  

 

Proiectarea cursului 
Capitolul 1: Motivație 
Curs față în față, Durată – 120 min. 

Durată Metode şi Conţinut  Instrumente/materiale 
10 minute Ce mă motivează? - Fiecare participant să noteze pe o bucată 

de hârtie ceea ce îi motivează. 
Pix și hârtie 

Fiecare participant trebuie să petreacă 5 minute finalizând 
această sarcină și apoi să îl împărtășească cu alt participant 

20 minute Prezentare - Ce este motivația? Prezentare PowerPoint, 
flipchart, PC, proiector 

Formatorul explică cele 2 tipuri de motivație: intrinsecă și 
extrinsecă, iar grupul discută apoi. 

20 minute Presentation – Self motivation Prezentare PowerPoint, 
flipchart, PC, proiector Formatorul prezintă auto-motivație și cum să te menții 

motivat 
10 minute Discuție de grup - Strategii motivaționale Pix, hârtie, flip chart 

În grupuri mici, participanții trebuie să discute modalități și 
strategii în care cred că pot îmbunătăți motivația. Rezultatele 
sunt apoi partajate între grup. 

10 minute Prezentare - Strategii motivaționale Prezentare PowerPoint, 
flipchart, PC, proiector 

Formatorul va prezenta o listă de strategii motivaționale 
pentru a vedea dacă se potrivesc cu ceea ce au descoperit 
participanții 

10 minute Prezentare - Motivarea celorlalți 
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Formatorul va prezenta idei, modalități și metode de 
motivare a celorlalți, inclusiv tehnici de feedback și abilități 
de ascultare. 

Prezentare PowerPoint, 
flipchart, PC, proiector 

20 minute Joc - Lasă-mă să te motivez Jocuri de rol 
În perechi rolul participantului joacă diverse situații și subiecte 
cu cărți date de formator. Un participant va avea o situație, iar 
celălalt va încerca să-i motiveze 

20 minute Discuție de grup - Este importantă motivația și cum putem 
îmbunătăți? 

Flipchart 

 Discuție facilitată care acoperă întregul subiect al motivației. 
 

Curs Online, Durată – 60 minute 

Test de motivație 

Studiu de caz motivațional cu întrebări de reflecție 

 

Capitol 2: Munca în echipă 
Curs față în față, Durată – 120 min. 

Durată Metode şi Conţinut  Instrumente/materiale 
15 minute Ce este o echipă? - Discuție de grup despre ceea ce 

înseamnă gândurile lor de a face parte dintr-o echipă 
Pix și hârtie, flip chart 
pentru formator pentru 
a scrie rezultate Fiecare participant trebuie să petreacă 5 minute realizând 

această sarcină și apoi o discuție de grup facilitată 
10 minute Prezentare - Cum poate o echipă să fie eficientă? Prezentare PowerPoint, 

flipchart, PC, proiector 
Formatorul explică rolurile membrilor în cadrul unei echipe 
pentru ao face eficientă. 

15 minute Joc - 3 adevăruri și o minciună  
Fiecare participant afirmă 3 lucruri despre ei care sunt 
adevărate și 1 lucru care este o minciună. Ceilalți 
participanți trebuie să încerce să afle care este minciuna 

15 minute Discuție de grup - Abilități Pix, hârtie, flip chart 
În grupuri mici, participanții trebuie să discute ce abilități 
cred că sunt necesare pentru a fi un jucător în echipă. 
Rezultatele sunt apoi partajate între grup. 

10 minute Prezentare - Ce abilități sunt necesare pentru a fi jucător în 
echipă 

Prezentare PowerPoint, 
flipchart, PC, proiector 
flipchart, pixuri Formatorul va prezenta o listă de abilități care sunt necesare 

pentru a fi jucător de echipă pentru a vedea dacă se 
potrivesc cu ceea ce au descoperit participanții 
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15 minute Discuție de grup - Puteți exersa munca în echipă? Prezentare PowerPoint, 
flipchart, PC, proiector 
flipchart, pixuri 

Toți participanții discută în mod activ dacă consideră că este 
posibil să practice munca în echipă 

10 minute Prezentare - Cum să profitați la maximum de o echipă PowerPoint 
presentation, flipchart, 
PC, projector  

Formatorul va prezenta idei și strategii pentru a obține cele 
mai bune rezultate dintr-o echipă 

30 minute Activitate - Practică reflectivă Pix, paper 
 Gândiți-vă la un proiect sau activitate în care ați lucrat ca 
parte a unui grup sau echipă. Apoi finalizați următoarele 
sarcini: 

1) Scrieți un scurt paragraf de cel mult 3 propoziții care 
să descrie pe scurt proiectul sau activitatea 

2) Scrieți un alt paragraf scurt de cel mult 3 propoziții, 
identificând din descrierile și caracteristicile din 
(Tabelul va fi disponibil) ce rol (uri) ați jucat în 
activitate. 

3) Scrieți un alt paragraf scurt de cel mult 4 propoziții, 
comentând cât de eficiente au fost comunicările între 
membrii grupului sau echipei și identificați orice 
bariere. 

La finalizarea exercițiului 2, ați analizat casetele intitulate 
„caracteristici” din tabel pentru a afla mai multe despre tipul 
de rol pe care l-ați jucat. Care dintre caracteristici se 
potrivește cel mai bine cu tine? Este probabil să vă găsiți 
caracteristicile în mai mult de 1 casetă, ceea ce indică faptul 
că ați preluat mai mult de 1 rol. Dar ceilalți membri ai 
grupului sau ai echipei? Mai este cineva pe care îl 
recunoașteți clar din descrieri și caracteristici? 
Pentru întrebarea 3 ați fost de acord în general că 
comunicările au fost bune sau vă puteți aminti anumite 
probleme. Important este să recunoașteți de ce credeți că 
comunicările au fost sau nu eficiente, pe baza a ceea ce ați 
învățat. 

 

Curs Online, Durată – 60 minute 

Urmăriți un film scurt despre lucru în echipă pozitiv și negativ. Reflectaţi și gândiţi-vă ați fi făcut diferit 
în aceste situații. 

 

Studiu de caz 
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Capitolul 3: Luarea deciziilor 
Curs față în față, Durată – 120 minute 

Durată Metode şi Conţinut  Instrumente/materiale 
20 minute Joc - Ai prefera…? Listă de întrebări „ați 

prefera” pe carduri 
pentru fiecare grup 

În grupuri mici participanții își pun reciproc 5 întrebări „ați 
prefera”. Fiecare participant are doar 1 minut pentru a 
răspunde. 

20 minute Prezentare - Ce este luarea deciziilor și care sunt cei 7 pași? Prezentare PowerPoint, 
flipchart, PC, proiector 

Formatorul explică ce este luarea deciziilor și care sunt cei 7 
pași ai luării deciziilor 

20 minute Discuție în grup - Abilități Flipchart, pixuri 
Discutarea facilitată a abilităților pe care participanții le 
consideră necesare pentru a lua decizii 

15 minute Prezentare - Abilități Pixuri, hârtie, flip chart 
Formatorul va prezenta o listă de abilități necesare pentru a 
ajuta la luarea deciziilor. Grupul poate vedea dacă se potrivesc 
cu ceea ce au decis. 

15 minute Prezentare - Tehnici de luare a deciziilor Prezentare PowerPoint, 
flipchart, PC, proiector 

Formatorul va prezenta tehnici de luare a deciziilor și 
modalități de îmbunătățire a abilităților de luare a deciziilor 

30 minute Discuție de grup - Vă puteți îmbunătăți procesul de luare a 
deciziilor sau se naște în noi? 

flipchart, pens 

Toți participanții discută activ dacă consideră că este posibil 
să îmbunătățim abilitățile individuale de luare a deciziilor sau 
este ceva cu care ne naștem? 

 

Curs Online, Durată – 60 minute 

Scenarii și întrebări de luare a deciziilor 

Test online de luare a deciziilor 
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Capitolul 5: Asertivitate 
Curs față în față, Durată – 120 minute 

Durată Metode şi Conţinut  Instrumente/materiale 
10 minute Ice-breaker – Pumn închis  

În perechi, participanții vor fi identificați ca fiind numărul 1 și 
numărul 2. Numărul 1 își va închide pumnul cât mai strâns 
posibil și i se va spune (în secret) să nu-și deschidă pumnul, cu 
excepția cazului în care Numărul 2 cere direct și asertiv. 
Numărului 2 i se spune (în secret) să deschidă pumnul 
indiferent de ce trebuie să facă. 

20 minute Prezentare - Ce este asertivitatea și care sunt avantajele de a 
fi asertiv? 

Prezentare 
PowerPoint, 
flipchart, PC, 
proiector 

Formatorul explică ce este asertivitatea și beneficiile de a fi 
asertiv 

20 minute Discuție în grup - Abilități Flipchart, pixuri 
Discuție facilitată despre abilitățile pe care participanții le 
consideră necesare pentru a fi asertivi 

15 minute Prezentare - Abilități Pen, paper, flip 
chart Formatorul va prezenta o listă a abilităților necesare pentru a 

vă ajuta să fiți asertiv. Grupul poate vedea dacă se potrivesc 
cu ceea ce au decis. 

10 minute Prezentare - cum să ne îmbunătățim abilitățile asertive Prezentare 
PowerPoint, 
flipchart, PC, 
proiector 

Formatorul va prezenta tehnici de realizare asertivă și 
modalități de îmbunătățire a asertivității 

15 minute Joc - agresiune gestionată Un membru al 
personalului 
dispus 

Cineva este pregătit să intre în cameră, susținând supărat că a 
rezervat această sală de ședințe și putem să plecăm pentru a 
se putea pregăti. Apoi vom „îngheța” „intrusul” și vom discuta 
despre diferite opțiuni pentru a răspunde la această explozie 
agresivă, înainte de a încerca fiecare pentru a vedea ce efect 
are. 

10 minute Prezentare - Assertiv, nu agresiv Prezentare 
PowerPoint, 
flipchart, PC, 
proiector 

Formatorul va prezenta diferența dintre asertivitate și 
agresivitate 

20 minute Discuție de grup - Asertivitatea de gen? flipchart, pixuri 
Discuție facilitată cu privire la asertivitatea de gen 

 

Curs Online Session, Durată – 60 min. 

Test - Cât de asertiv sunt eu? 

Urmăriți câteva filme scurte despre asertivitate 
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Capitolul 6: Încredere 
Curs față în față, Durată – 120 minute 

Durată Metode şi Conţinut  Instrumente/materiale 
20 minute Ice-breaker –  Joc de logo Pix, hârtie 

Fiecărui participant i se dă o foaie de hârtie și i se acordă 
5 minute pentru a desena o siglă bine cunoscută cu care 
se poate lega. Apoi prezintă acest lucru restului grupului 
și explică de ce au ales sigla. 

20 minute Prezentare - Ce este încrederea în sine? Prezentare 
PowerPoint, flipchart, 
PC, proiector Formatorul explică ce este încrederea în sine 

20 minute Prezentare - Cum să ne îmbunătățim încrederea și să ne 
dezvoltăm abilitățile de încredere în sine 

Prezentare 
PowerPoint, flipchart, 
PC, proiector Formatorul descrie metode, tehnici și strategii în modul 

de îmbunătățire și dezvoltare a abilităților de încredere. 
5 minute Joc: Limbajul corpului  

1) Formatorul explică grupului că vor da o serie de 
instrucțiuni pe care trebuie să le copieze cât de repede 
pot. 
2) Formatorul spune următoarele acțiuni pe măsură ce 
le face 
* Pune-ți mâna pe nas * Bate din palme * Ridică-te în 
picioare * Atinge-ți umărul * Stai jos * Bate din picioare 
* Încrucișează-ți brațele * Pune mâna pe gură  –  DAR ÎN 
CÂND SPUNEȚI ACESTA, PUNEȚI-VĂ MÂNA PE NAS. 
3)  Formatorul observă numărul de membri ai grupului 
care copiază ceea ce s-a făcut mai degrabă decât ceea ce 
s-a spus. 
Formatorul îi spune apoi grupului că limbajul corpului 
poate întări comunicarea verbală; cu toate acestea, 
poate fi și mai puternică decât comunicarea verbală. 
Este important ca participanții să fie conștienți de 
limbajul corpului pentru a se asigura că proiectează 
mesajul corect. 

10 minute Prezentare - Limbajul corpului încrezător Prezentare 
PowerPoint, flipchart, 
PC, proiector Formatorul va prezenta tehnici și sfaturi în modul în care 

să se dezvolte și să îmbunătățească încrederea în sine, 
folosind limbajul corpului 

15 minute Joc de rol - Limbajul corpului  
T Participanții lucrează în grupuri mici. Unul dintre 
membrii grupului se îndreaptă spre restul grupului într-
un mod care arată fie plăcere, încredere, aroganță, 
nervozitate sau suferință. Nu trebuie să vorbească. 
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Curs Onlin, Durată – 60 minute 

Evaluarea încrederii interioare 

Test de limbaj corporal 

Urmăriți un film scurt despre modelul feminin pozitiv în afaceri 

 

 

Restul grupului trebuie să încerce să decidă ce emoție 
încearcă să arate. 

15 minute Discuție în grup - limbajul corpului  
Discuție de grup facilitată cu privire la modul de a arăta 
limbajul corporal încrezător 

15 minute Lucrul în grup - Model de rol flipchart, pens 
Rugați fiecare participant să numească un model de sex 
feminin despre care crede că are multă încredere. 
Întrebați-i de ce și cum știu asta? Urmează o discuție de 
grup. 


