
Proiectul DISAWORK - Dezvoltarea și

implementarea unei abordări socio-emoționale

la locul de muncă -, cu o durată de 24 de luni,

are ca scop creșterea gradului de conștientizare

a importanței inteligenței emoționale pe piața
muncii, oferind un management de înaltă
calitate în domeniul abilităților emoționale

antreprenorilor, managerilor și IMM-urilor

europene, precum și lucrătorilor și angajaților

acestora. Proiectul se îndreaptă spre ultimele

sale etape, care includ un sistem complet de

formare privind inteligența emoțională la locul

de muncă. 

În noiembrie 2021, la Viena/Austria a fost

organizată cea de-a doua întâlnire

transnațională din cadrul proiectului, găzduită de

Vienna Association of Education Volunteers. Au

fost discutate subiecte specifice, cu focus pe

dezvoltarea activităților primului rezultat al

proiectului "EMOJOBS". Mai mult, un subiect

cheie a fost reprezentant de instrumentul de

autoevaluare, ca urmare a identificării

principalelor 10 abilități emoționale pe care

antreprenorii trebuie să le gestioneze pentru o

performanță ridicată în cadrul unui IMM.

 Cel de-al doilea rezultat intelectual a reprezentat

un alt subiect relevant, acesta având la bază o

metodologie formare și un curs online atât practic,

cât și teoretic. Este o resursă reprezentativă
proiectului, care a făcut tema discuțiilor în cadrul

celei mai recente întâlniri transnaționale găzduite

de Centro Sviluppo Creativo Danilo Dolci,

Coordonatorul proiectului: InterMediaKT NFP

info@intermediakt.org

+30 2610220515

între 7 și 8 Aprilie 2022 la Palermo, Italia.

Planurile pentru următoarele luni ale

implementării proiectului includ activitatea de

formare din luna mai în România. Unul dintre

pașii următori este, de asemenea, crearea unei

colecții de 30 de studii de caz de la nivel

național al țărilor partenere în proiect, privind

managementul emoțional eficient la locul de

muncă. Studiile cuprind exemple de bune practici

în companii care dezvoltă conceptul de salariu

emoțional, relațiile cu clienții și bunăstarea

emoțională în toate domeniile de activitate. 
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INSTRUMENTUL DE AUTOEVALUARE

CURSUL DIGITAL

Testează-ți nivelul de Inteligență Emoțională: https://disawork.eu/quiz/

Pe baza rezultatelor cercetărilor de la nivel național al partenerilor proiectului, a fost dezvoltat un

instrument de autoevaluare, astfel încât managerii, antreprenorii, reprezentanții de resurse

umane, persoanele care desfășoară activități independente și oricine este interesat să îți poată
testa nivelul abilităților de inteligență emoțională. 

Instrumentul de autoevaluare analizează nivelul de pregătire într-o serie de abilități diverse, cum

ar fi empatia, gândirea critică și asertivitatea, etc. 

Pe lângă limba engleză, instrumentul va fi disponibil în curând și în Italiană, Spaniolă, Greacă,

Română și Germană. 

DISAWORK ajunge și la nucleul său principal, cursul de formare online! Așadar, dacă vrei să afli
cum influențează inteligența emoțională relațiile cu ceilalți, dar și cu noi înșine și care sunt
abilitățile necesare pentru a conduce eficient echipele și a gestiona diversele personalități
întâlnite la locul de muncă, atunci înscrie-te la cursul nostru online!
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Sprijinul acordat de către Comisia Europeană pentru elaborarea acestei publicații nu constituie o aprobare a conținutului,
reflectând doar opiniile autorilor. Comisia nu poate fi trasă la răspundere pentru modul în care pot fi utilizate informațiile
conținute.
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