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Ñ  Nevoia diversificării serviciilor psihologice	
Ñ  Identificarea factorilor psihologic care au efect 

mediator asupra comportamentului angajaților 
și intervenția pentru modificarea și controlul 
lor	
Ó  Distincție: factorii psihologici – comportamente	
Ó  Modificare + control = intervenție	
Ó  Identificarea este de cele mai multe ori 

exploratorie, însă modificarea și controlul se 
bazează pe direcții metodologice clare	

Ñ  Metodele de intervenție trebuie trebuie să 
conțină tehnici cu fidelitate și validitate 
crescută	

Context	
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Ñ  O scurtă teorie referitoare la comportamente și 
performanță	

Ñ  Etape și condiții pentru realizare o intervenție	
Ñ  Metode și tehnici de intervenție la nivel de 

angajat	
Ñ  Exercițiul 1: O sesiune de training experiențial	
Ñ  Exercițiul 2: Un proces NLP	
	

Desfășurarea workshop-
ului	
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Ñ  Există	
Ó  Comportament in-role -> Performanță in-role 	
Ó  Comportament extra-role -> Performanță extra-role	

Ñ  Performanța in-role este prezisă de nivelul 
aptitudinal și de compatibilitatea cu cerințele 
postului	

Ñ  Performanța extra-role este prezisă de 
comportamentul angajaților în situații conjuncturale	
Ó  OCB	
Ó  CWB	

Ñ  Cu cât postul de muncă este situat mai sus din punct 
de verere ierarhic, cu atât crește importanța 
performanței extra-role	
Ó  Analiza performanței înlocuiește analiza muncii	

Comportamentul are legătură cu 
performanța în muncă	
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Ce este OCB?	

•  Comportamentul angajaților care facilitează 
interacțiunea, schimbul de informații și 
sentimentele	

•  OCB-Organizațional	
•  angajamentul în muncă	
•  spiritul civic	
•  inițiativa personală	

•  OCB-Individual	
•  altruismul	
•  prezența socială	
•  sociabilitatea	
•  curtoazia	
•  spiritul de cooperare	
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Ce este CWB?	

•  Comportamentul angajaților care creează 
prejudicii organizațiilor sau intereselor 
organizațiilor	

Ñ  Sunt comportamente dăunătoare organizației 
din cel puțin două perspective:	
•  cea economică, prin scăderea productivității, 

furt, sabotaj etc.	
•  cea psihologică, prin satisfacție scăzută, stres, 

insecuritate la locul de muncă	
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Ñ  Performanța este un construct cu putere mare 
de specificitate – este legat de organizație 
(similitudini există doar la nivel teoretic)	

Ñ  Performanța angajaților este interconectată cu 
subsistemele organizaționale	

Ñ  Există criterii de performanță, dar și indicatori 
de performanță	

Ñ  Instrumente de măsurarea a performanței sunt 
specifice organizației	

Ñ  Evaluarea performanței prezice nevoia de 
intervenție	

Măsurarea performanței	
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Cum realizăm intervenția?	
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1.  Acceptarea nevoii 	
2.  Pregătirea intervenției (formării/dezvoltării)	

§  Crearea unei coaliții de susținere în organizație 
(lideri informali, specialiști, formatori)	

§  Elaborarea unei strategii (alegerea metodelor, 
tehnicilor și jalonarea intervenției)	

§  Elaborarea unei viziuni și comunicarea acesteia 
(primul factor motivațional)	

3.  Realizarea unei intervenții pilot 	
§  Corectarea deficiențelor legate de proces	
§  Ajustarea tehnicilor	
§  Comunicarea rezultatelor intervenției pilot (al 

doilea factor motivațional)	
4.  Realizarea intervenției	
5.  Măsurarea impactului	
6.  Evaluarea eficienței intervenției	
7.  Implementarea unor strategii de control și feedback	

În etape…	
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Ñ  Feedback	
Ñ  Consiliere psihologică primară	
Ñ  Dezvoltare personală, individuală sau de 

grup	
Ñ  Training orientat pe formarea/dezvoltarea de 

abilități	
Ñ  Coaching – dezvoltarea de abilități	
Ñ  Mentoring – demonstrarea efectului unor 

abilități formate (este important pentru 
motivare și se poate trensforma în coaching)	

	

Metode și tehnici…	
10	



Ñ  Training-ul experiențial (EIAG)	
Ñ  Dezvoltare personală prin intermediul 

proceselor NLP	
	

Exerciții de intervenție (ex.)	
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{	Învățarea din experiență	

Training-ul 
experiențial	
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Ñ  Este cunoscut faptul că adulții învață mult mai bine 
din experiență, pentru că pot înțelege mai bine 
informațiile noi dacă se raportează la ceea ce știu deja	

Ñ  Kolb a identificat un model al acestei învățări și l-a 
transpus într-o diagramă (Kolb D., 1984) 	
Ó  Experiența concreta a evenimentelor în lumea reala (FAC)	
Ó  Emiterea de generalizări și concluzii ca urmare a reflecției 

și exprimarea de idei și teorii de aplicat (GÂNDESC)	
Ó  Pregătirea testării înțelegerii și cunoștințelor achiziționate 

(ÎNCERC)	
Ó  Ocazii de a reflecta asupra acestor experiențe (SIMT)	

Ciclul învățării lui Kolb	
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Ciclul învățării din experiență 
(EIAG)	

Experienţă	
(Dă ceva de făcut grupului 	
sau apelează la experiența 	

personală)	

Reflecţie	
(Gândeşte/	

vorbeşte despre	
aceasta)	

Generalizare	
(Ce înseamnă aceasta?)	

Aplicare	
(Ce am de făcut?	

Cum aplic?)	

14	



Procesul EIAG	

Ñ  Prezentarea elementelor învățării	
Ó  Definirea abilității și a obiectivelor învățării (beneficiile individuale 

și organizaționale)	
Ñ  Alegerea unui exercițiu	

Ó  Este o interacțiune a întregului grup (se poate fracționa), este un 
joc sau o sarcină slab structurată, care pune în evidență în mod 
miraculos abilitatea	

Ó  Sau este un proces de gândire, analiză, introspecție.	

Ñ  Desfășurarea exercițiului/experienței comune (E)	
Ó  Ce face formatorul? / Ce fac participanții?	

Ñ  Identificarea momentului necesar învățării (I)	
Ó  Este liber exprimat doar la interacțiunea de grup	

Ñ  Analiza individuală a momentului (A)	
Ó  Exprimarea sentimentelor (Ce ai simțit?)	
Ó  Exprimarea gândurilor (Ce ai gândit?)	
Ó  Evocarea acțiunii (Ce ai făcut?)	

Ñ  Generalizarea (G)	
Ó  Concluziile individuale desprinse din învățare, care vor fi trimise 

în viitor	
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Ñ  Tema: “Prioritizarea rolurilor”	
Ñ  Crearea situației – comunicarea obiectivelor 

exercițiului	
Ñ  Comunicarea regulilor	
Ñ  Desfășurarea exercițiului (E)	
Ñ  Identificarea momentului (I)	
Ñ  Analiză și generalizare (A&G)	

Exercițiul 1	
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Ñ  Exprimarea sentimentelor (Ce ai simțit?)	
Ñ  Exprimarea gândurilor (Ce ai gândit?)	
Ñ  Evocarea acțiunii (Ce ai făcut?)	

	

Exercițiul 1 - Analiză și generalizare 
(A&G)	
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Spectrul intensității emoționale	

Fericire	 Uimire	 Mânie	 Scârbă	 Durere	 Teroare	

Bucurie	 Surpriză	 Furie	 Dezgust	 Tristețe	 Teamă	

Satisfacție	 Curiozitate	 Supărare	 Plictiseală	 Preocupare	 Îngrijorare	

Intensitate mare	

Intensitate mică	

-	+	
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{	Controlul stărilor emoționale	

Dezvoltare personală prin 
intermediul proceselor NLP	

19	



Ñ  Gestionarea emoțiilor: “Cercul excelenței”	

Tema exercițiului	
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Ñ  Exercițiu comun	
Ñ  Demonstrație	
Ñ  Exersare individuală în triade (ghid, explorator, 

observator)	

Exercițiul 2	
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