
Proiectul DISAWORK - „Dezvoltarea și

implementarea unei abordări socio emoționale la

locul de muncă” implementat pe o perioadă de 24

de luni, vizează creșterea gradului de

conștientizare cu privire la importanța inteligenței

emoționale la locul de muncă, oferind management

de înaltă calitate privind abilitățile emoționale

antreprenorilor, managerilor și IMM-urilor de la nivel

European, precum și angajaților acestora. Filosofia

proiectului constă în faptul că, într-o lume în

continuă schimbare, industria locurilor de muncă se

schimbă și necesită noi competențe care pot fi

adaptate la noi contexte și nevoi. Antreprenorii,

directorii, managerii și angajații sunt astfel nevoiți
să dezvolte noi abilități și strategii pentru a se

integra pe piața muncii, pentru a fi mai capabili să
stabilească noi standarde de calitate și să lupte

împotriva riscului de șomaj. În acest context,

Inteligența Emoțională este o prioritate,

considerată drept o abilitate nouă, importantă și

valoroasă, cât și o armă definitorie pentru a

menține nivelul de angajabilitate, dar și

standardele de calitate într-un nou scenariu

economic și social. Prin dezvoltarea unui set de

instrumente de instruire, dedicat îmbunătățirii
abilităților de Inteligență Emoțională, consorțiul

proiectului își propune să atingă obiectivul general

al acestuia, acela de a evidenția importanța
abilităților de Inteligență Emoțională în noul

scenariu global.
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PRIMA ÎNTÂLNIRE A PARTENERILOR

DE PROIECT

ÎN CE CONSTĂ
PROIECTUL DISAWORK 

ECHIPA DIN CADRUL PROIECTULUI

Prima întâlnire a partenerilor a fost primul pas către o
relație fructuoasă și de lungă durată care va ajuta la
implementarea proiectului, prin rezultatele și
activitățile prevăzute. Întâlnirea a fost de asemenea
esențială pentru stabilirea primilor pași în dezvoltarea
primului Rezultat Intelectual „EMOJOBS”, al cărui scop
final este de a identifica cele 10 abilități emoționale
principale pe care antreprenorii trebuie să le
gestioneze pentru o performanță ridicată în cadrul
unei întreprinderi. 

 https://m.facebook.com/Disawork-
105021875126582/

 

Coordonatorul proiectului:

InterMediaKT NFP

info@intermediakt.org

+30 2610220515

CONTACTAȚI-NE

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


 https://m.facebook.com/Disawork-
105021875126582/

Rezolvarea
problemelor în situații
complexe
Gândire critică
Creativitate
Managementul
oamenilor
Coordonare cu membrii
echipei
Abilități de negociere

 
Inteligență
emoțională
Judecată și
abilități de luare a
deciziilor
Capacitatea de
anticipare a
nevoilor celorlalți
Flexibilitate
cognitivă 

Progresul proiectului

Ca parte a primului Rezultat Intelectual din

cadrul proiectului, fiecare partener a

efectuat o cercetare la nivel național

privind situația reală a Inteligenței

Emoționale la locul de muncă. Aceștia au

acordat o atenție deosebită rolului

abilităților soft și dezvoltării acostora la

nivelul fiecărei țări.

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.

 
CELE MAI IMPORTANTE

ABILITĂȚI LA LOCUL DE MUNCĂ

Website-ul proiectului

Am lansat recent site-ul nostru web, unde puteți
descoperi mai multe detalii despre proiect și puteți fi
mereu la curent cu ultimele activități. 

Vizitați-ne:  disawork.eu

REZULTATELE CERCETĂRILOR

Ca urmare a cercetărilor, s-au făcut

remarcate teme și cuvinte cheie comune

tuturor țărilor, printre care putem aminti: 

1. Conștiința de sine 

2. Autodisciplina 

3. Automotivarea 

4. Managementul relațieit
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https://disawork.eu/
https://disawork.eu/project-results/

