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Purpose, date, place1

Aptitudinile fermierului social

Inteligenta emotionala
pentru agricultură socială

PARTEA 2



Purpose, date, place2

Obiectivele modulului:

• De a defini inteligența emoțională
• De a descrie de ce este atât de importantă inteligența 

emoțională
• De a demonstra de ce fermierii au nevoie de inteligență 

emoțională pentru agricultura socială
• De a descrie cum să vă gestionați emoțiile



Purpose, date, place3

Rezumatul modulului:
În ultimii 25 de ani, inteligența emoțională a devenit din ce în 
ce mai importantă în toate domeniile. Relațiile noastre 
personale și profesionale ar putea fi total diferite dacă 
învățăm cum să ne gestionăm emoțiile și emoțiile celorlalți.
Persoanele cu un nivel bun de inteligență emoțională au 
relații personale mai bune și o dezvoltare profesională mai 
bună.
Îmbunătățirea inteligenței noastre emoționale este un mod 
excelent de îmbunătățire a calității vieții atât la nivel 
personal, cât și profesional.
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În activitatea de zi cu zi într-o fermă socială, informațiile emoționale ar putea 
fi de mare ajutor pentru fermieri. Ar trebui să considerați că aproape toți 
participanții la agricultura socială sunt persoane cu nevoie de sprijin.
Exemple de studiu de caz:
Studiu de caz 3 Irlanda în diapozitivul 4 menționează persoanele vulnerabile
Studiul de caz 1 din România în diapozitivul 12 menționează integrarea 
tinerilor
Studiul de caz 1 din Germania în diapozitivul 14 menționează persoane cu 
demență
Studiul de caz 1 din Spania, în diapozitivul 8, menționează persoane cu 
dizabilități psihiatrice

https://www.soengage.eu/ro/portfolios/ie3-mount-allen-farm/
https://www.soengage.eu/ro/portfolios/ro1-asociatia-curtea-culorilor/
https://www.soengage.eu/ro/portfolios/de1-meves-hof/
https://www.soengage.eu/ro/portfolios/es1-disgenil-2/
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Furnizarea unui serviciu de agricultură socială și sprijinirea 
participanților ar putea fi uneori dificilă.
În acest sens, dezvoltarea inteligenței emoționale vă va ajuta 
în multe situații atât pentru dvs. cât și în relația cu susținerea 
participanților la agricultura socială. În procesul de creștere a 
informației dvs. emoționale veți descoperi că actualizarea și 
repetiția sunt elemente cheie. Progresul se va vedea puțin 
câte puțin.
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Răspunsul constă în emoții și în capacitatea de a le 
direcționa

De ce oamenii cu 
IQ ridicat ajung să 
lucreze pentru alții 
care au un IQ mai 

mic?

De ce oamenii cu 
IQ ridicat ajung să 
lucreze pentru alții 
care au un IQ mai 

mic?

De ce oamenii cu IQ ridicat 
și care ies în evidență în 

profesia lor nu reușesc să 
aplice această informație 
în viața lor privată și este 

un eșec?

De ce oamenii cu IQ ridicat 
și care ies în evidență în 

profesia lor nu reușesc să 
aplice această informație 
în viața lor privată și este 

un eșec?

De ce este atât de importantă inteligența 
emoțională?

De ce este atât de importantă inteligența 
emoțională?
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Coeficient emoțional / coeficient de inteligență Coeficient emoțional / coeficient de inteligență 

Persoanele cu inteligență 
emoțională ridicată (EI) au adesea 
mai mult succes decât oamenii cu 
inteligență ridicată (IQ).

Persoanele cu inteligență 
emoțională ridicată (EI) au adesea 
mai mult succes decât oamenii cu 
inteligență ridicată (IQ).

"Cotientul nostru de inteligență (IQ) este important, dar nu este atât de important pe cât 
credem. Nu poate fi modificat, în timp ce coeficientul emoțional (EQ) poate fi crescut, 
deoarece poate fi dezvoltat"

"Cotientul nostru de inteligență (IQ) este important, dar nu este atât de important pe cât 
credem. Nu poate fi modificat, în timp ce coeficientul emoțional (EQ) poate fi crescut, 
deoarece poate fi dezvoltat"
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Coeficient emoțional / coeficient de inteligență  Coeficient emoțional / coeficient de inteligență  

O modalitate de a măsura modul în care o persoană 
recunoaște emoțiile în sine și în ceilalți și de a 
gestiona aceste stări emoționale

Înțelegerea emoțiilor

Un EQ ridicat înseamnă că cineva este sigur de sine, 
este conștient de sine și este capabil să gestioneze 
experiențe emoționale dificile

Oamenii cu un EQ ridicat pot adesea să-și recunoască 
și să-și controleze propriile emoții și să recunoască 
stările emoționale ale altora pentru a-și regla 
comportamentul în consecință

O valoare care indică capacitatea unei persoane de 
a învăța, înțelege și aplica informații și abilități într-
un mod semnificativ

Înțelegerea informațiilor

Un IQ ridicat înseamnă că cineva este capabil să 
învețe anumite subiecte foarte repede și să facă 
conexiuni între ideile care lipsesc de alții

Adesea au un mare succes academic, deși se pot 
lupta să găsească lecții  care să îi provoace

IQ -coeficient de inteligențăEQ -Coeficient emoțional

DIFERENȚE

ÎNALTE

BENEFICII

CE
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Ce este inteligența emoțională?Ce este inteligența emoțională?
Definim EI ca abilitatea de:

Recunoaște, înțelege și gestionează propriile emoții

Recunoaște, înțelege și influențează emoțiile celorlalți

In practical terms, this means being aware that emotions can drive our 
behavior and impact people (positively and negatively), and learning how to 

manage those emotions – both our own and others – 

În termeni practici, aceasta înseamnă să fim conștienți că emoțiile ne 
pot conduce comportamentul și impactul asupra oamenilor (pozitiv și 

negativ) și să învățțăm cum să gestionăm acele emoții - atât ale 
noastre, cât și ale celorlalți -

În termeni practici, aceasta înseamnă să fim conștienți că emoțiile ne 
pot conduce comportamentul și impactul asupra oamenilor (pozitiv și 

negativ) și să învățțăm cum să gestionăm acele emoții - atât ale 
noastre, cât și ale celorlalți -

Succesul depinde de tipul de relație pe care îl întreținem cu noi înșine, de cum 
ne raportăm la ceilalți, de capacitatea noastră de a conduce și de capacitatea 

noastră de a lucra în echipă

Succesul depinde de tipul de relație pe care îl întreținem cu noi înșine, de cum 
ne raportăm la ceilalți, de capacitatea noastră de a conduce și de capacitatea 

noastră de a lucra în echipă
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Ce sunt emoțiile?Ce sunt emoțiile?

Emoțiile sunt sentimente. 
Pentru a începe să vă 
înțelegeți emoțiile, 
trebuie să vă puneți două 
întrebări:
Cum mă simt?
De unde știu?

Dar și alții au 
emoții. În același 

timp, fiind 
conștient de 

propriile 
sentimente, 
trebuie să fii 

conștient și de cele 
ale altora.

De asemenea, trebuie să 
întrebați:

Cum se simt ceilalți și de 
unde știu? Există mai multe 

modalități prin care 
putem spune cum se 

simt ceilalți, dar în 
special observând ce 

spun ei și cum se 
comportă, inclusiv 

limbajul lor corporal.

Mai mult de 80% din 
comunicare este non-
verbală, este limbajul 
corporal și expresia 

facială. Mulți dintre noi 
nu doresc să vorbească 
despre emoții, mai ales 

dacă nu contează cu 
adevărat pentru noi, așa 
că tind să fie exprimate și 

mai mult în limbajul 
nostru corporal.
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Cele 5 capacități fundamentale de inteligență 
emoțională

Cele 5 capacități fundamentale de inteligență 
emoțională

Există 5 abilități practice ale inteligenței emoționale, care pot fi clasificate în două 
domenii:

1) INTELIGENȚĂ INTRAPERSONALĂ (internă, auto-cunoaștere)
1.1 Conștiința de sine
1.2 Autogestionarea
1.3 Auto-motivație
2) INTELIGENȚĂ INTERPERSONALĂ (externă, relație)
2.1 Conștientizarea socială
2.2 Management social

Există 5 abilități practice ale inteligenței emoționale, care pot fi clasificate în două 
domenii:

1) INTELIGENȚĂ INTRAPERSONALĂ (internă, auto-cunoaștere)
1.1 Conștiința de sine
1.2 Autogestionarea
1.3 Auto-motivație
2) INTELIGENȚĂ INTERPERSONALĂ (externă, relație)
2.1 Conștientizarea socială
2.2 Management social



The Social Farmer Skill

1.Ce este conștientizarea de sine?1.Ce este conștientizarea de sine?
Sunteți capabil să știți ce simțiți în acest moment și să vă folosiți preferințele pentru a ghida 
luarea deciziilor pe baza unei evaluări realiste a abilităților dvs. și a unui sentiment de 
încredere în sine

Înainte de a putea face schimbări în tine, trebuie să știi cu ce poți lucra. A deveni conștient de 
sine înseamnă procesul de a te înțelege pe tine însuți.

Conștientizarea emoțională înseamnă să poți recunoaște emoțiile pe care le experimentezi, să 
înțelegi sentimentele asociate cu emoția și să înțelegi ce gândești și ce poți face ca rezultat.

Când vei conștientiza punctele tale forte și limitările tale, vei fi mai încrezător în ceea ce poți și 
nu poți face. Persoanele încrezătoare în sine sunt mai afirmative cu privire la ceea ce cred că 
au dreptate.

12
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2. Ce este Autogestionarea?2. Ce este Autogestionarea?

Autoreglarea se referă mai ales la 
a vă putea controla emoțiile și 
răspunsurile la situații și la alți 

oameni.

Autoreglarea se referă mai ales la 
a vă putea controla emoțiile și 
răspunsurile la situații și la alți 

oameni.

Gestionarea emoțiilor ne permite 
să luăm alegeri, astfel încât să 

putem alege modul în care 
reacționăm la orice situație. 
Alegeți cel mai bun răspuns 

pentru situație. De asemenea, 
alegeți să nu reacționați la 

emoțiile impulsive.

Gestionarea emoțiilor ne permite 
să luăm alegeri, astfel încât să 

putem alege modul în care 
reacționăm la orice situație. 
Alegeți cel mai bun răspuns 

pentru situație. De asemenea, 
alegeți să nu reacționați la 

emoțiile impulsive.

Stephen Covey subliniază că tu și 
cu mine avem capacitate de 

răspuns - capacitatea de a alege 
răspunsul nostru în orice situație.

Stephen Covey subliniază că tu și 
cu mine avem capacitate de 

răspuns - capacitatea de a alege 
răspunsul nostru în orice situație.

Autoreglarea sau autogestionarea 
este cheia capacității noastre de a 
gestiona și de a schimba situațiile 

stresante.

Autoreglarea sau autogestionarea 
este cheia capacității noastre de a 
gestiona și de a schimba situațiile 

stresante.

Dar este vorba și de a simți emoții 
pozitive și de a exprima emoții 

pozitive celorlalți.

Dar este vorba și de a simți emoții 
pozitive și de a exprima emoții 

pozitive celorlalți.
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2. Managementul de sine2. Managementul de sine

Unele dintre abilitățile (cunoscute și sub numele de competențe) 
care fac parte din autogestionarea sunt:
- autocontrol emoțional - controlul emoțiilor impulsive.
- încredere - a fi sincer și a lua măsuri care sunt în conformitate cu 
valorile tale.
- flexibilitate - fiind capabil să se adapteze și să lucreze cu diferite 
persoane în diferite situații.
- optimism - capacitatea de a vedea oportunitățile în situații și 
binele la alți oameni.
- realizare - dezvoltarea performanței dvs. pentru a respecta 
propriile standarde de excelență.
- inițiativă - luarea de măsuri atunci când este necesar.
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3.Automotivare3.Automotivare

Auto-motivația este, în forma sa cea mai simplă, forța care te determină să faci lucruri. Este o 
parte cheie a inteligenței emoționale, unul dintre domeniile deprinderilor personale care sunt 

integrante conceptului.

Motivația este ceea ce ne împinge să ne atingem obiectivele, să ne simțim mai împliniți și să îmbunătățim 
calitatea vieții generale.

Daniel Goleman, a identificat patru elemente care formează motivația:
Dorința personală, dorința de a îmbunătăți sau de a îndeplini anumite standarde
Angajamentul pentru obiective personale sau organizaționale
Inițiativa, pe care el a definit-o drept „pregătirea de a acționa asupra oportunităților”
Optimismul, capacitatea de a continua și de a urmări obiective în fața unor neplăceri



3. Automotivare3. Automotivare
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Există o serie de abilități implicate în auto-motivație.

Stabilirea obiectivelor înalte, dar realiste.
Asumarea nivelului adecvat de risc.
Căutarea de feedback constant pentru a descoperi modul de îmbunătățire.
Să fii implicat și să îndeplinești obiective personale sau organizaționale și să parcurgi „distanța 

extra” pentru a le atinge.
Căutarea activă a oportunităților și valorificarea acestora atunci când apar.
Să fii capabil să faci față unor neplăceri și să urmărești în continuare obiective în ciuda 

obstacolelor.



Aflați și dobândiți cunoștințe (citiți, studiați și vorbiți cu oamenii - cunoștințele și informațiile sunt 
esențiale pentru a vă alimenta mintea și a vă păstra curioși și motivați).
Mențineți-vă pozitiv (încercați să evitați oamenii negativi și să căutați oameni pozitivi, bine motivați. 

Este mult mai ușor să fiți motivați dacă oamenii din jurul dvs. sunt).
Cunoaște-ți punctele tari și slăbiciunile (lucrează la reducerea punctelor tale slabe și la dezvoltarea 

punctelor tale forte).
Acționați (încercați să nu amanați).
Obțineți ajutor și ajutați pe alții (nu vă fie frică să cereți ajutor altora și nu vă rețineți dacă îi puteți 

ajuta pe ceilalți. Văzând că alți oameni reușesc vă vor ajuta să vă motivați să faceți la fel).

Rămâneți motivat
În cele din urmă, este important să urmăriți ceea ce doriți să obțineți și să rămâneți motivați să faceți 
acest lucru. Pentru a vă menține nivelul de motivație, încercați să:

3. Automotivare3. Automotivare

17
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4.Constientizare sociala4.Constientizare sociala

Conștientizarea socială vă oferă 
capacitatea de a înțelege și de a 

răspunde nevoilor altora.
Înțelegerea sentimentelor celorlalți este centrală 
pentru inteligența emoțională. Înțelegeți greșit și 
veți fi văzuți ca nesiguri și insensibili. Înțelegerea 

corectă este esențială pentru succes.

Potrivit lui 
Daniel 

Goleman, 
competențele 
asociate cu a fi 

conștienți 
social sunt:

 Empatie: înțelegerea emoțiilor, nevoilor 
și preocupărilor celuilalt.

 Conștientizarea organizațională: 
capacitatea de a înțelege politica în 
cadrul unei organizații și modul în care 
acestea afectează oamenii care lucrează 
în țară.

 Serviciu: capacitatea de a înțelege și de a 
satisface nevoile clienților

ospătarul care sugerează ceva mai bun din 
meniu ...
... șeful echipei de susținere ...
... și executivul care își amintește numele 
tău -
... fiecare dintre acestea are un lucru în 
comun ...
ei excelează în conștientizarea socială.

ospătarul care sugerează ceva mai bun din 
meniu ...
... șeful echipei de susținere ...
... și executivul care își amintește numele 
tău -
... fiecare dintre acestea are un lucru în 
comun ...
ei excelează în conștientizarea socială.
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Conștientizarea socială - Ce este empatia?Conștientizarea socială - Ce este empatia?

Empatia este, cel mai simplu, o conștientizare a sentimentelor și emoțiilor celorlalți oameni. Este 
un element cheie al Inteligenței emoționale, legătura dintre sinele și ceilalți, deoarece este modul 
în care noi, ca indivizi, înțelegem ceea ce ceilalți experimentează ca și cum am simți noi înșine.

Daniel Goleman spune că empatia este practic capacitatea de a înțelege emoțiile altora. Totodată, 
el observă că, la un nivel mai profund, este vorba despre definirea, înțelegerea și reacționarea la 
preocupările și nevoile care stau la baza răspunsurilor și reacțiilor emoționale ale altora.
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5. Management social / relațional5. Management social / relațional

Managementul relațiilor vă permite să vă conectați cu alții 
într-un mod care îi ajută să se simtă înțeleși și susținuți. 
Gestionarea relațiilor este o abilitate esențială a 
inteligenței emoționale care vă permite să conduceți 
eficient schimbarea sau să gestionați schimbarea 
personală.
Gestionarea relațiilor este mult mai mult decât a fi 
prietenos. Este nevoie de efort și intenție (și unele 
strategii) pentru a obține cele mai bune dintr-o situație și 
a gestiona modul în care oamenii răspund.
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5. Management social / relațional5. Management social / relațional
Există patru criterii pentru gestionarea eficientă a relațiilorExistă patru criterii pentru gestionarea eficientă a relațiilor

1. O decizie cu privire la cel mai bun curs de acțiune într-o anumită situație. Aceasta se va baza 
pe cercetările pe care le-ați făcut pentru a înțelege cum se simt oamenii și de ce se simt în 
acest fel. Pe baza acestui lucru, te-ai gândit la diferite modalități de interacțiune cu ei și la 
diferitele reacții pe care le poți obține atunci când spui sau faci ceva. Veți fi, de asemenea, 
conștienți de efectul lor asupra dvs. și de cum să gestionați acest lucru în mod corespunzător.

2. O interacțiune cu alții pe baza cercetării pe care ați făcut-o (aceasta poate fi scrisă, față în 
față, individuală sau de interacțiune de grup, de exemplu).

3. Un rezultat: cum și ce spuneți sau faceți va fi ghidat de un rezultat specific pe care doriți să îl 
atingeți. Acest lucru face ca managementul relațiilor să fie o activitate intenționată.

4. Nevoile dvs.: rezultatul pe care intenționați să îl obțineți va fi ghidat de nevoile dvs. specifice 
sau de nevoile afacerii, la momentul respectiv.

.

1. O decizie cu privire la cel mai bun curs de acțiune într-o anumită situație. Aceasta se va baza 
pe cercetările pe care le-ați făcut pentru a înțelege cum se simt oamenii și de ce se simt în 
acest fel. Pe baza acestui lucru, te-ai gândit la diferite modalități de interacțiune cu ei și la 
diferitele reacții pe care le poți obține atunci când spui sau faci ceva. Veți fi, de asemenea, 
conștienți de efectul lor asupra dvs. și de cum să gestionați acest lucru în mod corespunzător.

2. O interacțiune cu alții pe baza cercetării pe care ați făcut-o (aceasta poate fi scrisă, față în 
față, individuală sau de interacțiune de grup, de exemplu).

3. Un rezultat: cum și ce spuneți sau faceți va fi ghidat de un rezultat specific pe care doriți să îl 
atingeți. Acest lucru face ca managementul relațiilor să fie o activitate intenționată.

4. Nevoile dvs.: rezultatul pe care intenționați să îl obțineți va fi ghidat de nevoile dvs. specifice 
sau de nevoile afacerii, la momentul respectiv.

.
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Referințe

Inteligenta emotionala. Daniel Goleman
Suge o lămâie: strategii pentru îmbunătățirea inteligenței tale 
emoționale. Michael Cornwall
Limbajul inteligenței emoționale: Cele cinci instrumente esențiale 
pentru Construirea de relații puternice și eficiente. Jeanne Segal
Cartea rapidă a inteligenței emoționale. Travis Bradberry și Jean Greaves
https://www.youtube.com/watch?v=Y7m9eNoB3NU
https://www.youtube.com/watch?v=pt74vK9pgIA

https://www.youtube.com/watch?v=Y7m9eNoB3NU
https://www.youtube.com/watch?v=pt74vK9pgIA
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