
PARTENERII PROIECTULUI
Inteligența emoțională este abilitatea de a

recunoaște, înțelege și gestiona emoțiile noastre,

precum și pe cele ale celorlalți. Ea acoperă patru

domenii: 

1) Autogestionarea;

2) Conștientizarea de sine;

3) Conștientizarea socială;

4) Managementul relațiilor.

Liderii care sunt inteligenți din punct de vedere

emoțional promovează medii sigure, în care

angajații se simt confortabil să își asume riscuri

calculate și să își exprime opiniile. 

Noiembrie  2022

Aplicarea Inteligenței
Emoționale la locul de muncă

- 
Sistemul de instruire 

@Disawork.eu

 

Coordonatorul proiectului: InterMediaKT NFP

info@intermediakt.org

+30 2610220515

CONTACT

https://disawork.eu/

Inteligența emoțională
Empatia

Gestionarea rezistenței la schimbare

Autocontrolul;

Rezolvarea problemelor în situații
complexe;

Gândire critică;

Abilități de judecată și de luare a

deciziilor;

Asertivitate;

Abilități de comunicare și negociere;

Managementul persoanelor.

Printre abilități se numără:

Cele 10 abilități

Inteligența Emoțională a devenit un subiect de

actualitate conectat conceptului de leadership.

Dar a devenit relevant pentru fiecare persoană
din cadrul organizației sau al companiei pentru a

facilita colaborarea și a crea un mediu de lucru

pașnic. 

Pe parcursul acestor luni, cei șase parteneri din

cinci țări din UE au cooperat pentru a identifica

10 abilități esențiale care aparțin Inteligenței

Emoționale.  

Astfel, în cadrul proiectului DISAWORK s-a

dezvoltat și realizat cu succes cel de-al doilea

rezultat. 

https://m.facebook.com/Disawork-105021875126582/
https://disawork.eu/contact/#
https://disawork.eu/contact/#


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.

Platforma online:

Pentru  înregistrare și creare de

cont pe platformă, accesează
https://disawork.eu/ 

Participați la 22 de lecții pentru a

vă stăpâni cunoștințele despre

Inteligența Emoțională
Evaluați-vă progresul prin

intermediul unei platforme

dinamice și interactive

1.

2.

3.

@Disawork.eu https://disawork.eu/

Învățare asincronă = 30 de ore

Învățare sincronă = 5 webinarii de o oră 

Platforma online pune la dispoziția utilizatorilor 30

de ore de formare în domeniul Inteligenței

Emoționale la locul de muncă, atât pentru

manageri, cât și pentru angajați.   Rezultatul a

prevăzut o:

Webinariile acoperă 5 domenii: 

1- Gândire critică și rezolvarea problemelor

2- Empatie și inteligență emoțională
3- Judecata și luarea deciziilor & Asertivitate

4- Abilități de comunicare și negociere &

Managementul persoanelor

5- Autocontrol și gestionarea rezistenței la

schimbare

Structura Programului de
Instruire

Puteți accesa toate materialele de instruire,

accesând site-ul (https://disawork.eu/), iar pentru

crearea unui cont accesează secțiunea "Începeți să
învățați".

În secțiunea "Curriculum", utilizatorul

poate accesa butonul către

introducere și cele 5 module,

subdivizate în 4 secțiuni.
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