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Abilitățile fermierului social
Aptitudini personale
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Obiectivele modulului:

• De a defini abilitățile personale;
• De a explica diferența dintre abilitățile practice și 

abilitățile personale;
• De a enumera și oferi exemple de abilități personale.
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Rezumatul modulului:
• Definiția abilităților personale și a abilităților practice / tehnice.
• Importanța abilităților personale.
• Principala definiție și prezentare a abilităților sociale a unui 

fermier social: creativitate, integritate, deschidere la 
diversitate, pasiune și auto-motivație, atitudine pozitivă, 
respect pentru ceilalți.
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Abilitățile personale sunt „atribute personale care permit cuiva 
să interacționeze eficient și armonios cu alte persoane” 
(Dicționarul Oxford)).
Abilitățile practice / tehnice (tehnologia computerului, 
marketingul, managementul de proiect) sunt specifice 
industriei, sunt învățate prin formare și se bazează pe 
cunoștințe tehnice, în timp ce abilitățile personale (diapozitive 
4-10 de mai jos) sunt utile în toate industriile, sunt abilități 
naturale și sunt legate de inteligența emoțională.



Purpose, date, place5

Aptitudinile personale sunt importante în domeniul agriculturii sociale, deoarece 
acesta:
- Include activități care folosesc atât resurse vegetale cât și animale pentru a 
genera / promova educație, reabilitare, incluziune socială, servicii sociale și 
terapie;
- este legat de activitățile agricole unde grupuri de oameni pot participa la 
activități semnificative împreună cu fermierii  și personalul de sprijin;
- Abordează nevoi diverse pentru diferite grupuri de persoane defavorizate 
(persoane cu dizabilități intelectuale sau fizice; recuperare de sănătate mintală sau 
dupa alcool / droguri / alte dependențe; vârstnici / vârstnici cu nevoi specifice de 
sprijin; șomeri de lungă durată; detinuti sau ex-infractori ; tineri; persoane care 
suferă de arsuri; persoane cu un diagnostic terminal)(Di Iacovo, 2009).
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Creativitate – un fermier social creativ este capabil să: 
• Permite timp participanților să exploreze toate 

posibilitățile, trecând de la idei populare la mai originale;
• Aplică mai multe modalități de a îndeplini o sarcină, 

experimentează cu opțiuni și încearcă alte abordări;
• Pune întrebări stimulative și încurajează participanții să se 

gândească la norme, valori, proceduri sau limitări 
practice;

• Aduce noi concepte sau soluții noi;
• Accentuează procesul mai degrabă decât produsul.
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Integritate – un fermier social de integritate este capabil să: 
• Admită deschis greșelile sale și asuma responsabilitatea;
• Prevină / dizolve conflictului de interese în timp;
• Respecte în mod constant valorile și principiile morale, chiar și 

sub presiune;
• Mențină adevărul în comunicarea sa, în acțiuni și schimb de 

informații;
• Trateze informații confidențiale sau sensibile despre 

participanții discret și cu grijă (Studiul de caz nr. 1, PL);
• Trateze informații confidențiale sau sensibile despre 

organizație discret și cu grijă.

https://www.soengage.eu/ro/portfolios/pl1-malgorzata-and-grzegorz-oparka/
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Deschidere către diversitate – un fermier social deschis 
diversității este capabil să:
• Accepte similitudini / disimilarități între indivizi;
• Fie deschis către noile perspective și diversitatea altora;
• Identifice valorile importante pentru membrii din medii diferite;
• Inițieze și dezvole relații cu oameni de vârste diferite, medii 

culturale, educație etc.;
• Interacționeze respectuos și adecvat cu oameni din medii diverse;
• Recunoască și reflecte în mod critic propriile prejudecăți (conștiente 

și inconștiente) în raport cu vârsta, sexul etc.;
• Înțeleagă cum diferă oamenii în credințele, valorile lor.
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Pasiune și auto-motivațien – un fermier social auto-motivat 
(precum Viorel Crenicean, fermierul social care conduce Casa 
Deborah - vezi Studiul de caz nr. 2, România) este capabil să: 
• Găsească maneta schimbătorului;
• Se recompenseze când crede că a făcut lucrurile bine;
• Vadă că mai întâi trebuie să acționați, iar apoi dorința se 

va genera;
• Stabilească obiective realiste, astfel încât să evalueze 

eficient scopul dorit.

https://www.soengage.eu/ro/portfolios/r02-fundatia/
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Atitudine Pozitivă – un fermier social cu o atitudine pozitivă 
este capabil să:
• Accepte greșelile sale și să știe cum să le îmbunătățească 

prin introspecție;
• Acționeze întotdeauna cu un scop;
• Fie conștient de prezent;
• Controleze propriile gânduri în diferite situații.
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Respectul față de ceilalți – Un fermier social care îi respectă pe 
ceilalți este capabil să:
• Să abordeze dezacordurile cu ceilalți într-un mod 

diplomatic, evitând conflictele;
• Manifeste interesul și aprecierea perspectivelor, 

cunoștințelor, abilităților și abilităților altora;
• Exprime recunoaștere și recunoștință pentru eforturile și 

contribuțiile altora;
• Asculte pe alții și să le aprecieze mesajul / opinia;
• Reacționeze la ideile altor persoane într-un mod constructiv 

în timpul conflictelor și acceptă pe ceilalți așa cum sunt sunt 
(Studiul de caz nr. 1, Marea Britanie).

https://www.soengage.eu/ro/portfolios/uk-1-annagh-social-farm/


Se consideră că competențele personale depășesc abilitățile 
practice / tehnice: un fermier poate fi bun în practicarea agriculturii 
(adică cultivarea solului pentru creșterea culturilor și creșterea 
animalelor pentru a oferi hrană, lână și alte produse), dar, fără 
abilități personale adecvate, el / ea nu va fi niciodată un fermier 
social. 
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Lectură ulterioară:
 
1. 2010. Aptitudini eficiente de comunicare. Disponibil la: 
 
2. Un ghid pentru abilități personalet. Disponibil la: 
 
3. Aptitudini pentru plata facturilor. Stăpânirea abilităților personale pentru succesul la locul de 
muncă. Disponibil la: 
 
4. Lista de verificare a abilităților personale + definiții. Disponibil la: 
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https://www.soengage.eu/wp-content/uploads/2020/09/2010-Effective-Communication-Skills-min.pdf
https://www.soengage.eu/wp-content/uploads/2020/09/2015-A-Guide-to-Soft-Skills-min.pdf
https://www.soengage.eu/wp-content/uploads/2020/09/2016-Skills-to-Pay-the-Bills.-Mastering-Soft-Skills-for-Workplace-Success-min.pdf
https://www.soengage.eu/wp-content/uploads/2020/09/2017-Soft-Skills-Checklist-min.pdf
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