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LIDERUL BUN

ditorial

DESPRE UNIVERSALITATEA LEADERSHIP-ULUI

Cătălina Dan
președinte Proeuro-Cons
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A fi lider este o profesie și în aceeași măsură un talent, un atribut. Când vorbim despre lea-
dership și lideri, avem imaginea și informațiile necesare despre numeroasele personalități 
mondiale arhicunoscute publicului larg. Vorbim despre Gandhi, în sensul bun al înțelegerii 
conceptului de lider, dar îi amintim și pe Nero, Stalin sau Hitler și lista poate continua.

Cătălina Dan este fondator și președinte al Asociației Proeuro-Cons. Și-a concentrat ex-
periența de viață și studiile în domeniul business într-un proiect care s-a constituit într-o 
comunitate educațională, schimbând destine prin intermediul educației și al conștientizării 
propriului exemplu.

U
n lider este cel care cu-
noaște drumul, merge 
pe drum și arată calea  - 
spune John C. Maxwell. 
Întru totul de acord cu 

autorul american, orator și pastor, care 
a scris multe cărți în domeniul leader-
ship-ului, dar aș adăuga la această de-
finiție un singur cuvânt: bun. Un lider 
bun este cel care cunoaște drumul, merge 
pe drum și arată calea. Istoria este plină 
de lideri terifianți care nu au știut nici 
calea și nici nu au știut să își conducă 
oamenii pe o direcție bună.

Trăim azi într-o lume nouă, care im-
pune un nou tip de lideri. Vorbim des-
pre soft power pentru a înțelege rolul 
din ce în ce mai important pe care și-l 
asumă femeile, acela de lider. Deja nu 
mai este nimic surprinzător când citim 
sau auzim că, în topuri, pe diverse do-
menii de activitate, regăsim din ce în 
ce mai des și în număr cât mai mare 
femeile. Privind la țările europene pre-
cum Finlanda, Spania, Danemarca etc., 
vom avea surpriza să descoperim că 
cel puțin 50% din membrii guvernului 
sunt femei. Dacă facem o paralelă între 

trăsăturile ce caracterizează un lider 
și atributele psihologice ale femeilor, 
vom găsi și de o parte și de alta flexibi-
litatea, empatia, perseverența, abilită-
țile de comunicare etc.

Adam și Eva

Sunt de părere că nu contează faptul 
de a fi femeie sau bărbat ca să te afli 
la conducere, atâta timp cât întrunești 
calitățile necesare de a fi lider. Într-o 
companie sau organizație sunt foar-
te importante modelul de leadership 
ales, dar și abilitățile liderului, întrucât 
acestea determină reputația, profitul și 
nivelul de fericire al angajaților și de 
satisfacție al beneficiarilor produsului, 
respectiv serviciilor furnizate de com-
panie. Leadership-ul nu este altceva 
decât capacitatea de a construi și dez-
volta o echipă foarte performantă.

Atât femeile, cât și bărbații în poziții de 
management au nevoia de a fi recunos-
cuți, de a fi vizibili, au nevoie de succes 
și își trag seva și motivația din dorința 
de a lăsa în urma lor ceva de impact, 
de a crea o diferență. Leadership-ul nu 
are gen. Competența trebuie să fie sin-
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gurul factor care recomandă pe cineva 
să ocupe un rol de conducere.

Liderul perfect 

Nivelul de funcționare și dezvoltare al 
angajatului depinde de un manager al 
cărui stil îi permite să fie creativ, să fie 
proactiv, să aibă inițiative productive. 
Stilul de lucru al managerului va crea 
atmosfera propice dezvoltării perso-
nale a propriilor angajați, astfel încât 
fiecare angajat să simtă că organizația 
în care lucrează este o parte esențială 
a vieții sale. Dezvoltarea și creșterea 
unei echipe la nivelul unei organizații 
se bazează în primul rând pe un sens 
al misiunii.

Când un membru al organizației sim-
te o responsabilitate personală pen-
tru succesul organizației, acesta își va 
desfășura activitățile cu mult mai mult 
entuziasm, iar succesul instituției sau 
organizației în care lucrează va repre-
zenta de fapt propriul succes. Un anga-
jat fericit înseamnă beneficiari/clienți 
mulțumiți. Percepția leadership-ului 
este mereu schimbătoare. Leader-
ship-ul ar putea fi asemuit cu o călăto-
rie îndelungată care ne solicită multă 
răbdare, toleranță și acceptare. Iar în 
final contribuția cea mai importantă 
pe termen lung este un lider care pro-
tejează și dezvoltă oameni, creează și 
dezvoltă organizații și are impact asu-
pra comunității sale. 

Tindem spre perfecțiune

Pentru că încercăm să fim un mo-
del și pentru alții, noi, cei de la Pro-
euro-Cons, suntem în al 7-lea an de 
funcționare și până acum am reușit 
să adunăm în jurul nostru oameni ex-
traordinari, profesioniști pasionați de 
munca pe care o fac. Am reușit să în-
chegăm o comunitate. Misiunea mea 
ca manager a fost să găsesc o cale, să 
o deschid, să o fac accesibilă celor care 
mi s-au alăturat, iar odată creat nucle-
ul, să dezvoltăm împreună o comuni-
tate de oameni cu nevoi asemănătoare 
și dorința de a fi mai buni și de a avea 
impact asupra societății în care trăim. 
Baza unor valori necesare unei dezvol-
tări armonioase este reprezentată de 
abordarea profesională a parteneri-
lor, centrarea activității pe beneficiar, 
noutatea bazată pe tradiționalul solid, 
deschiderea față de elemente inovative 
care aduc beneficii organizației, entu-
ziasmul dozat cu prudența necesară și 
o gândire dinamică a conceptelor și a 
strategiilor. 

Prin educație și credință, totul este 
posibil!
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O INFORMAȚIE BUNĂ REPREZINTĂ O DECIZIE BUNĂ

INFORMAȚIE ȘI DIPLOMAȚIE ÎN LIDERAT

În zilele noastre, informația e un produs la mare căutare, mai valoros decât aurul sau dia-
mantul. Asta se întâmplă pentru simplul fapt că depindem de informație în aceeași măsură 
ca de apă sau chiar de aer. Valoarea ei e dată de importanța pe care noi i-o dăm în cadrul 
activității noastre sau al traiului de zi cu zi.

Pentru a păstra informația ca un tezaur într-o casetă de valori, oamenii de stat au creat 
instrumente prin care informația să fie obținută și valorificată. Așa s-au născut structuri 
naționale care funcționează în jurul informațiilor.

Ionuț Riteș este una dintre aceste persoane care încearcă să conștientizeze în rândul po-
pulației importanța informației și a deținerii ei. Ionuț este expert în domeniul protecției 
informațiilor clasificate și șef al Biroului pentru Protecția Informațiilor Clasificate la Ca-

Cătălina Dan
președinte Proeuro-Cons
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Cine este Ionuț Riteș?

E
ste o întrebare la care îmi 
este greu să-ți răspund, 
întrucât nu am ajuns la un 
grad de cunoaștere ridicat. 
Mă pot privi, într-o oare-

care măsură, raportându-mă la câteva 
realizări, dar clar putem vorbi despre 
o cunoaștere empirică. Cu alte cuvinte, 
nu prea știu cine sunt... însă după 40 de 
ani am început să-mi cunosc limitele și 
să-mi văd neputințele. Dacă ar fi să mă 
autoevaluez, nu aș prea da multe parale 
pe mine... văd și aud într-un spectru li-
mitat, am putere de înțelegere limitată, 
nu cred că sar din normalitatea stabili-
tă de această societate.

Este domeniul securității un domeniu eli-
tist?

Nu știu dacă este un domeniu elitist, 
însă cu siguranță atrage, altfel nu ar fi 
atâția comentatori pe margine, cei mai 
mulți fiind fără expertiză. Se pare că fi-
ecare funcție accesată ori simpla apar-
tenență la o categorie socială care te 
face vizibil îți dă calitatea de persoană 
acreditată în a lansa opinii în domeniul 

securității. Nimic mai fals.

Acest domeniu are și o componentă 
practică, poate cea mai importantă, iar 
simpla parcurgere a unui curs de for-
mare, fie el chiar și un colegiu, nu te 
face expert în securitate.

Drumul securității practicate este un 
drum anevoios, plin de renunțări, în 
care, pe lângă capacitatea de a lucra în 
condiții de stres și efort susținut, tre-
buie să ai capabilitatea de a face ana-
lize și sinteze, diagnoze și prognoze, 
legături de cauzalitate și multe altele... 
Aceste calități sunt daruri cu care vii 
pe lume, nu le are toată lumea. Cei care 
le au însă, trebuie depistați și atrași 
spre această activitate, ei fiind viitorii 
experți în securitate.

Deci, dacă vorbim despre domeniul se-
curității, dar cel aplicat, nu cel comen-
tat de personaje fără expertiză, putem 
vorbi despre un domeniu elitist, cu 
condiția ca cei implicați să fie animați 
de sentimente de dragoste față de ceea 
ce apără și față de ceea ce vor să lase 
moștenire.

mera Deputaților. Este autorul mai multor volume conținând literatură de specialitate și 
povestiri, îndeplinind totodată funcția de președinte al Centrului de Strategii Aplicate și 
Secretar general redacţie al revistei „Diplomacy & Intelligence”.

Este un profesionist creativ,  caracterizat de ambiție, dinamism, are un dezvoltat simț al 
umorului, reușind natural să le capteze cursanților atenția. Fără legătură evidentă, Ionuț 
este maestru al sportului în specialitatea aeronautică-parașutism.

Ariile sale de competență includ domenii precum Training, Business & Competitive Inte-
lligence, Intelligence și Securitate Naţională, Diplomație și securitate, Discurs și branding 
politic.
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Sunteți recunoscut și pentru performanțele 
dvs în domeniul parașutismului. Ce aspec-
te ale personalității umane se pot dezvolta 
prin acest sport?

În parașutism sunt deja istorie, dar am 
scris istorie la vremea mea, nu am ars 
gazul statului de pomană. Toți parașu-
tiștii care se retrag din zona de perfor-
mață sunt dați repede uitării. Istoria 
parașutismului s-a scos ca obiect de 
studiu. Și, când încă se preda, se oprea 
undeva imediat după anii `50. Nu a fost 
predată niciodată pe un suport actuali-

zat.

Parașutismul, însă, este un sport nobil, 
care te înnobilează. Este un sport în 
care căderea liberă nu este o prăbușire, 
ci o înălțare, spiritual vorbind. Atingi o 
vibrație emoțională greu de cuprins în 
cuvinte. Este de nedescris. Este un sport 
în care ajungi să te cunoști foarte bine, 
îți depistezi imediat limitele fricilor și 
fobiilor, motiv pentru care autoevalu-
area este foarte aproape de realitate. 
Este un sport în care negociezi cu eter-
nitatea, întrucât, în cazul unui incident, 
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moartea poate veni pe nesimțite...

Parașutismul este tratament, de la o 
simpla tuse până la gravele afecțiuni 
psihice ale sinucigașilor. Parașutismul 
este mai mult decât un sport, este un 
mod de viață, care te reglează, te cen-
trează și îți dă un scop în viață. 

Este... este... este... și nu m-aș mai 
opri...

Ce dezvoltă parașutismul?

Tot. Și nu exagerez. De la calitățile fi-
zice, la cele motrice, până la cele psi-
hice... nu cunosc parașutist care să nu 
se fi descurcat în viață, să nu fi găsit 
soluții bune într-un timp foarte scurt, 
așa, ca pe timpul rezolvării unui inci-
dent de zbor... și aș putea continua la 
nesfârșit, dar risc să-mi alimentez sti-
ma de sine.

Cum se integrează activitățile recreațio-
nale, în particular parașutismul, în viața 
de zi cu zi a unui lider?

Se integrează foarte bine, mai ales în 
week-end. Vara, în timpul săptămânii, 
când soarele apune foarte târziu, mai 
merge câte un zbor la asfințit. Dacă ai 
un time management adecvat, ai timp 
pentru toate, inclusiv pentru lucruri 
care îți bucură sufletul.

Se vorbește mult despre diferențele dintre 
lider și manager. Sunt acestea adevărate?

Așa este, se vorbește și se scrie. Nu 

mă voi raporta la părerile altora, motiv 
pentru care îți voi spune ceea ce cred. 
Cred că principalele diferențe sunt cele 
de viziune și de înțelegere a lucrurilor, 
și, în consecință, de modul de acțiune. 
Deși performanțele pot fi asemănătoa-
re, unul este iubit iar celălalt mai pu-
țin. La unul abia aștepți ziua de luni, 
la celalalt ziua de vineri. Concluziile le 
trageți singuri...

Pe ce se bazează dinamica relațiilor dintre 
un lider și echipa de care este responsabil?

Din experiență personală, relațiile tre-
buie să fie bazate pe prietenie, cu con-
diția ca aceasta să nu se transforme, 
încredere și respect reciproc. Liderul 
nu este este pus să conducă, ci să aibă 
grijă de oameni. Dacă ai înțeles asta, ai 
înțeles tot. Oamenii știu ce au de făcut 
și fără tine. Nu au nevoie de lecții, au 
nevoie de alte lucruri. Ține de capa-
citatea liderului să afle ce au oamenii 
nevoie și cum să vină în întâmpinarea 
nevoilor acestora. Liderul trebuie să 
dea o stare de bine la locul de muncă, 
iar performanțele vor veni negreșit. 
Biciul, tonul ridicat, rigiditatea, in-
flexibilitatea nu te fac respectat, doar 
bârfit și fentat într-un final. Oamenii 
nu părăsesc locul de muncă, ci pe șe-
ful lor. Un șef „părăsit” des trebuie să 
ridice semne de întrebare managerului 
general. 

Cât de necesară este informația pentru un 
lider?
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Ca în orice domeniu, informația este 
esențială. O informație bună reprezin-
tă o decizie bună. În antiteză, o infor-
mare sau, mai bine zis, o dezinformare 
poate duce la măsuri dezastruoase. Vă 
imaginați dacă cei care ne conduc ar 
primi informații neverificate și ar lua 
măsuri în consecință...

Informația este un element-cheie, mai 
ales în domeniul securității. Cum se poate 
servi un lider de o informație?

Informația este un element cheie în 
orice domeniu, cu atât mai mult în do-
meniul securității. De o informație te 
poți servi în multe feluri. Aș putea face 
o comparație cu un măr. Îl poți mân-
ca proaspăt cules, în sensul că poți ex-
ploata informația imediat, ceea ce este 
recomandat, îl poți lăsa să se strice, in-

formația pierzându-și destul de repede 
valabilitatea, este ceva cu termen de 
garanție redus, sau poți face din măr 
compot, adică poți sintetiza și păstra 
informația pentru o exploatare ulteri-
oară.

Practic, ține de lider cum dorește să 
servească informația.

Este aspectul diplomatic important în pa-
chetul de imagine al unui lider?

Poți avea toate calitățile din lume, dar 
dacă nu ai ingredientul numit diplo-
mație integrat în pachetul personal, 
ești incompatibil cu calitatea de lider. 
Am văzut unele persoane care au venit 
cu diplomația pe lume, fără cursuri de 
formare, dar le număr pe degete. Din 
fericire, diplomația se și formează prin 
cursuri și seminarii, ceea ce este re-
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comandat. Fiecare lider trebuie să fie 
ambasadorul structurii pe care o con-
duce. Neavând calități diplomatice, nu 
va putea să-și depășească nici măcar 
propriile sale frontiere. Concluzionez 
că aspectul diplomatic este definitoriu 
în apanajul calităților omului lider...

Este capacitatea de a fi lider înnăscută 
sau se poate forma pe parcursul vieții?

Din perspectiva mea, lider te naști, ca 
manager te formezi. Asta nu exclude 
faptul că te poți șlefui și ca lider. Cred 
că este o calitate cu care vii pe lume, ca 
și inteligența. Evident că acestea pot 
suferi transformări, crești, te maturi-
zezi, ți se dezvoltă puterea de înțelege-
re, însă ingredientele de bază rămân, 
ele fiind pietrele fundației pe care te 
dezvolți ca om.

Cum poate dezvolta un tânăr competențe 

de leadership?

Din păcate, și asta o spun cu regret, 
societatea nu dă șansa tinerilor să-
și dezvolte calitățile de lider. Toți cei 
care ocupă funcții de conducere gân-
desc aproximativ: să-și aștepte tinerii 
rândul. Nu judec că s-ar putea să ajung 
în aceeași situație.

Însă, dacă societatea nu le dă vreo șan-
să, această șansă și-o pot da singuri. 
Nimeni nu-i împiedică pe tineri să-și 
înființeze ONG-uri, să susțină cauze, 
să lupte pentru crezul lor, și, totodată, 
să exerseze calitățiile de leadership, să 
învețe de tineri munca în echipă, să în-
vețe riscul asumat, astfel încât, atunci 
când vor ocupa funcții importante în 
structurile statului, aceste calități să 
fie gata formate, fără să mai piardă 
timp cu procesul de formare în detri-
mentul lucrurilor serioase.
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CE ÎNSEAMNĂ SĂ FII LIDER

O PERSPECTIVĂ STUDENȚEASCĂ

E foarte important să te familiarizezi cu principiile managementului încă de tânăr. Asta 
pentru că tinerețea dă o doză de entuziasm în plus și de dorință de a pune în mișcare lumea, 
așa cum spunea odată Arhimede.

Mai departe de a conduce și de a fi șef, liderul are o anumită carismă care atrage instan-
taneu și îi motivează pe oamenii cu care intră în contact. Așa se face că abilitatea de lea-
dership, deși potențial înnăscută, poate fi cultivată și pe parcursul vieții, prin stăruință și 
pasiune.

Georgiana Cătălina Tucă este studentă în anul IV și lider al studenților Facultății de Ma-
nagement, Inginerie Economică în Agricultură și Dezvoltare Rurală, Filiala Slatina.

Georgiana-Cătălina Tucă
studentă și lider al studenților FMIEADR, Filiala Slatina
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U
n lider cu adevărat bun îi 
face pe oamenii din echi-
pă să se simtă implicați și 
nu dați la o parte, în așa 
fel încât fiecare să înțelea-

gă că prin munca sa contribuie la succe-
sul companiei. [...] Cel mai periculos mit 
despre lideri și leadership este acela că li-
derii se nasc – că există un factor genetic 
care influențează capacitatea de a fi lider. 
Acest mit susține pur și simplu că unii oa-
menii au anumite calități care îi fac mai 
carismatici, iar alții nu. Acesta este un 
nonsens, în realitate, lucrurile sunt exact 
pe dos. Liderii sunt mai degrabă făcuți de-
cât născuți. (Warren G. Bennis)

Leadership-ul este atât o artă, cât și o 
știință. Este o artă pentru că evoluea-
ză mereu în ceea ce privește forma și 
conținutul său, dar și pentru că nece-
sită o doza considerabilă de creativi-
tate. Este o știință pentru că există o 
serie de principii esențiale și tehnici 
care trebuie respectate. Calitățile care 
fac dintr-un șef un lider sunt lucrul în 
colaborare, competența, creativitatea, 
conștiința, curajul, integritatea și sim-
țul umorului.  

A fi lider nu înseamnă doar să dai or-
dine și să urmărești dacă totul merge 
conform planului tău, un lider în toată 
puterea cuvântului trebuie să fie atent 
la colegii săi, să țină cont de părerea 
lor și de sentimentele lor și să le fie 
alături. A fi un bun lider înseamnă să 
îți asumi acest rol și să te simți confor-

tabil în el, pentru că tu vei fi un model 
și un reper pentru cei cu care lucrezi.

Liderul este omul care, atunci când 
apare un obstacol  în drumul său spre 
succes, nu se  concentrează pe proble-
me sau pe găsirea vinovatului, ci caută 
soluții pentru a rezolva totul cât mai 
repede și eficient. Un lider bun ia de-
cizii după  ce vede imaginea de ansam-
blu și după ce discută cu colegii. Este 
genul de omul care scoate ochii din 
foaie și se urcă pe un scaun ca să vadă 
tot ceea ce este pe masă. Poza de an-
samblu oferă un context mult mai bun 
de a lua o decizie.

Studenția

Experiența mea de lider al studenților 
m-a ajutat să mă dezvolt, să-mi îmbu-
nătățesc abilitățile de comunicare și 
am învățat cum să îi ajut pe cei de lân-
gă mine. Liderul este cel care îi ajută 
pe alți să devină lideri. Concluziile la 
care am ajuns în ceea ce privește lea-
dership-ul le voi descrie în câteva cu-
vinte mai jos.  

Respectul este una din cele mai impor-
tante aspecte care țin de leadership. 
Oamenii îi urmează în mod natural pe 
liderii care sunt mai puternici decât ei. 
Când oamenii respectă pe cineva ca 
persoană o admiră, când o admiră ca 
prieten o iubesc, când o respectă ca li-
der o urmează. Nu ești lider dacă nu-l 
trezești pe cel de lângă tine să fie cel 
puțin propriul lui lider. John Maxwell 
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spunea că „oamenii nu urmează pe ci-
neva accidental. Ei urmează persoana a 
cărui leadership respectă”.

Conectarea cu oamenii este următoare 
concluzie pe care o trag. Liderii ating 
inima înainte de a întinde mâna. Pentru 
a ajunge la inima oamenilor care alcă-
tuiesc un grup, liderul trebuie să îi ia în 
considerare pe fiecare în parte. Liderii 
sunt acele persoane care văd în fiecare 
om ceva aparte. John Maxwell spunea că 
„pe oameni nu îi interesează cât de mult 
știi, ci cât de mult îți pasă.”

Iar ultima mea concluzie este legată de 
acceptare. Oamenii acceptă mai întâi 
liderul și de-abia apoi viziunea aces-
tuia. Să placi omul înseamnă să-i placi 
viziunea și să fii curios de mesajul lui. 
Oamenii trebuie să te accepte  mai întâi 
pe tine, de aceea trebuie să ceri păreri, 
să fii deschis, să te documentezi, să îți 
argumentezi principiile și să fii mereu 
activ. Muncește pentru a-ți cunoaște 
oamenii, iar ei vor recunoaște abilități-
le tale de lider și te vor accepta și urma 
necondiționat. 

Concluzie

Dar, în final, cred că a fi un lider bun în-
seamnă să lucrezi cu și pentru oameni, 
să fii capabil să atingi obiectivele stabi-
lite fără să pierzi din vedere echipa și 
nevoile ei și mai ales să lași mereu spa-
țiu și să oferi cadrul necesar pentru ca 
oamenii care lucrează cu tine să crească 
și să se dezvolte la rândul lor.
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O ZI DE LIDERAT

LA PROEURO-CONS

Sună alarma.

Timpul e, incontestabil, un lider. Doar că am impresia că îi face plăcere să ne vadă cum, 
înjurând și cu cearcăne cât gura cănii de ceai, tragem forjat de noi și ne strunim, bucată cu 
bucată, către activitatea noastră zilnică. Așa da lider, care să te învețe că placa aceea de 
păr pe care de-abia aștepți să o cumperi la sfârșitul lunii se plătește cu scumpe și crude clipe 
rupte din frumoasa poveste de dragoste cu așternuturile, patul și perna. Și, cu așa un stăpân 
nemilos care ne numără obsesiv secundele de somn, e musai să învățăm să ajungem la un 
compromis în conflictul cu el.

De-asta, încercăm să rezolvăm rațional necunoscutele trecerii timpului cu o curiozitate na-
ivă a primilor pași. Așa ne-am înconjurat de ceasuri reglate sec de pulsuri atomice și de 
frecvențe ale luminii, ca să nu uităm obsesiv de timpuri. Însă povestea timpului nostru trece 

Nicolae Bold
vicepreședinte Proeuro-Cons
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de moda vremurilor. Ni s-a dat pe mână un tezaur de experiență. Lăsăm și noi, la rândul 
nostru, zi de zi, o moștenire, un timp în care pregustăm infinitul.

P
ână să gustăm însă infini-
tul, trebuie să gustăm din 
momentele amare ale tre-
zirii. Și, la o adică, până 
la metafizica timpului, e 

cam necesar să trecem mai întâi prin 
metafizica stomacului.  Ne câștigăm 
traiul din munca zilnică și ne ajutăm 
de toate cele ale creației - până la urmă, 
„și pâinea inima omului o întărește”. 
Suntem stăpânii propriilor noastre fi-
ințe, iar asta ne include și spațiul ma-
terial propriu de care suntem, cu grijă, 
responsabili. De altfel, leadership-ul 
ține la un moment dat și de o rutină 
zilnică pe care o ținem și prin care ne 
exersăm consecvența. Să nu uităm că 
am ajuns unde suntem odată cu primii 
pași de bebeluș.

Așa că, până se încălzește procesorul și 
se trezește la viață memoria, punem în-
ceput bun zilei, trebuie să ne strunim 
cele cinci simțuri astfel încât să cule-
gem energiile proaspete din primele 
momente ale zilei. Și apoi să ne facem 
patul.

De aici începe călătoria zilnică către 
dezvoltarea fiecăruia dintre noi. Ma-
nifestările exterioare pe care afișăm 
în primul rând față de noi și, mai apoi, 
față de ceilalți dau măsura capacității 
noastre de leadership. E un filmuleț ce-
lebru cu discursul unui om al armatei 

care, pe scurt, spunea că la baza lucru-
rilor mărețe stau activitățile banale pe 
care le facem în fiecare zi. V-ați gândit 
că drumul unui lider bun începe cu ac-
tivitatea de a face patul în fiecare di-
mineață, după trezire? E oare adevărat 
că glorioasa cale a unui actor începe cu 
cinci minute zilnice de grimase în baie, 
în fața oglinzii?

Drumul timpului

De multe ori, dimineața începe cu o 
călătorie. E un drum pe care îl parcur-
gem în câteva (zeci de) minute, dar e 
încărcat de o rutină zilnică de care de-
pindem ca de cafeaua de dimineață. De 
multe ori, el imprimă energia zilei.

Ați observat că timpul are o altă cur-
gere atunci când suntem pe un drum? 
Cum ne așternem gândurile și parcur-
gem un drum paralel în minte? Cum 
de multe ori mai furăm câteva pagini 
dintr-o carte? Cum ațintim priviri pli-
ne de înțeles din partea celor cu care 
ne intersectăm? Cum culegem idei ne-
gândite până atunci?

Există o vorbă care spune că drumul e 
mai important decât scopul pentru care ai 
pornit. Cu alte cuvinte, situațiile de via-
ță cu care ne confruntăm pe căile către 
versiuni mai bune ale ființelor noas-
tre ne îmbogățesc pentru dezvoltarea 
noastră și a comunității.
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Fiind o organizație non-profit, Proeu-
ro-Cons este constituită în jurul unui 
principiu de leadership simplu: la baza 
oricărei activități stă omul. De aceea, 
bunăstarea socială și grija pentru re-
sursele umane și pentru cei care bene-
ficiază de serviciile de formare deopo-
trivă primează în întreaga concepție 
de a conduce. E un stil de leadership 
transformativ, care își dorește ca rezul-
tat dezvoltarea personală și alinierea 
lui la obiectivele organizației. Perso-
nal, de-asta am ales să îmi petrec anii 
frumoși ai tinereții aici, pentru că mai 
mult decât o organizație formal consti-
tuită, Proeuro-Cons e un drum care cu 
siguranță te duce către o versiune mai 
bună a ta, cu atât mai mult cu cât ești 
implicat direct în dezvoltarea proiec-
tului.

Mai departe de metafizici ale stomacu-
lui stau însă clipele de transforma-
re continuă pe care le gustăm cu toți 
receptorii ființei noastre. Puși în fața 
lumii, viața ne pune față în față cu pro-
bleme care nu fac decât să ne șlefuiască 
și să ne facă mai căliți și mai eficienți. 
Suntem ca puii de păsări care învață să 
zboare direct din prima lansare în aer. 
Și asta se întâmplă zi de zi, într-un pro-
ces de formare constant în dezvoltare.

Timpul începe să treacă, așa că o zi 
bună continuă cu o cană revigorantă de 
ceai și cu un playlist inspirațional.

Lucrurile mici

Odată ce timpul începe să curgă spre 
mijlocul zilei, e-mailurile încep să-și 
formuleze răspunsuri, tastele zboară 
într-un ritm de furnicar, hârtiile ies din 
imprimantă pe bandă rulantă, copiile 
scanate se adună pe spațiile de lucru, 
obiectivele trecute pe agendele cu idei 
geniale încep să se îndeplinească unul 
câte unul, cănile de ceai încep să se go-
lească, iar nivelurile de creativitate în-
cep să se umple.

Scriam la începutul lui 2018, într-un 
număr anterior, despre potențialul 
extraordinar al perioadei ce va urma. 
Scriam, cu un entuziasm ancorat în re-
alitate, în numele unei echipe tinere, 
că vom continua să urcăm spre idea-
luri născute din responsabilitate și ne 
vom măsura forța în puterea credin-
ței, sclipirea minții și căldura inimii. 
Lucrurile pline de iubire se nasc din 
muncă, deci și de data asta o să reușim 
doar prin demna strunire la munca mai 
puțin blamată, dar îndeobște dificilă, a 
cultivării educației pe ogoarele conști-
ințelor.

Ei bine, un leadership bun, ca acela pe 
care-l dezvoltăm noi aici, ne spune că 
lucrurile cu adevărat bune se constru-
iesc bucată cu bucată, cuvânt cu cu-
vânt, de la o faptă la alta. Așa se con-
struiește, de fapt, și aici e și cheia grijii 
față de locul de muncă. În mod curent, 
suntem liderii propriilor noastre locuri 
de muncă și ne arătăm capacitatea prin 
asumarea responsabilității pe care o 
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avem.

Suntem tineri, iar tinerețea noastră 
duce la căutarea acelui timp care să 
aducă un pic de bucurie în mijlocul co-
munității, care să atragă atenția asupra 
lucrurilor bune, care să promoveze un 
comportament responsabil în cadrul 
cetății și care să transmită ideea de ne-
cesitate a educației în toate aspectele 
vieții.

Cele patru capitaluri

Trec ore pe care le scriem simultan în 
istoria noastră personală și pe care le 
investim cu sârguință în dezvoltarea 
comunității. Cu fiecare zi care trece, 
printre proceduri formale, idei creati-
ve puse în practică și comunicare per-
manentă cu întreaga resursă umană 
angrenată în proiect, punem în practi-
că ceea ce ne-am scris, cu responsabi-

litate, în minți: prin credință și educa-
ție, totul e posibil.

Teoretic vorbind, e vorba de o com-
ponentă de reglare pe care poți să o 
controlezi în așa fel încât lucrurile să 
funcționeze într-un principiu de per-
petuum mobile. Treaba asta ține cum-
va de o percepție fină și de abilități de 
leadership dacă nu înnăscute, măcar 
exersate.

Echipa Proeuro-Cons se bazează pe 
dezvoltarea a patru direcții, care ur-
mează patru puncte cardinale ale unei 
comunități. După cum am spus, facto-
rul uman, de altfel cel mai important 
în ecuația dezvoltării unei comunități, 
pune în mișcare o întreagă energie 
care, deopotrivă, circulă o întreagă se-
rie de resurse financiare necesare traiu-
lui celor implicați, funcționării statu-
lui și investirii în dezvoltarea continuă, 
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dar și direcționat către ajutorarea ce-
lor care se află la o vreme de restriș-
te. În acest demers ne mai ajutăm de 
puterea informației, neprețuit capital în 
contextul lumii rapide de azi, împu-
ternicită de facilitățile instrumentelor 
tehnologice, foarte folositoare pentru 
optimizarea activității.

Toate aceste patru puncte cardinale 
se unesc într-un scop comun, cu aju-
torul puterii credinței și a stăruinței 
prin muncă, responsabilitate și devo-
tament. Pare pură poveste, dar tran-
scriem în realitate toate aceste prin-
cipii consecvent, în fiecare zi, într-o 
formă cu adevărat veritabilă, animați 
de un stil de leadership integrat și plin 
de satisfacții. E o împlinire de mun-
că, efort, inteligență și dezvoltare prin 
ceilalți. Toate astea se întâmplă mulțu-
mită unui lider veritabil, Cătălina Dan, 
și a unei echipe întregi de oameni care 
lucrează necontenit pentru o lume mai 
aproape de educație. În spatele descri-
erilor meșteșugite stau realizări de 
multe ori neștiute, dar care lucrează 
tainic pentru crearea unei comunități 
educaționale bazate pe principiul că 
educația încununată cu puterea cre-
dinței poate face orice vis sau ideal 
posibil.

Pus-ai întuneric și s-a făcut noapte

Timpul e nemărginit.

E infinit pentru că e născut din nemăr-
ginire. Am încercat să-l măsurăm cu 
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cadranele și să-l prindem în pendule. 
L-am împărțit pe zile de calendar, îl 
purtăm pe mâini și încercăm să-l apro-
ximăm cu viteza luminii. Ne-am apro-
piat de imensitatea lui, dar nu o putem 
atinge decât cu ceva care are o scânteie 
de nemărginire.

Lucrăm cu o echipă specială, care ține 
la tradiție, la valorile autentic româ-
nești. Lucrăm într-o comunitate de 
oameni care au aceleași nevoi de dez-
voltare profesională. Iar unul din cele 
mai importante principii este acela că 
ne ghidăm după valorile bunului simț 
și întotdeauna primim sprijinul oame-
nilor care în mod firesc ni se alătură. 
Și, nu în ultimul rând, este credința, 
certitudinea că există un ajutor acolo 
Sus; până la urmă Nimic fără Dumne-
zeu este ghidul întregii existențe.

Atunci când natura și omul deopotrivă 
mulțumesc Liderului Suprem pentru 
timpul de azi și pentru șansa clipei, 
odată cu lăsarea serii, când „soarele 
și-a cunoscut apusul său”, contabili-
zăm momente frumoase petrecute în 
compania colegilor și prietenilor. Știm 
că azi vom fi devenit mai buni, mai 
puternici și mai determinați. De-asta 
poate credem cu înflăcărarea pânzelor 
albe că educația face totul posibil. Și 
poate tot de asta visăm realist o întrea-
gă comunitate unită în jurul educați-
ei. Când mai mulți oameni își unesc 
forțele, sperând la un folos pe care îl 
poate aduce o inițiativă deschisă so-

cietății, undeva în lume mai înflorește 
un boboc de spirit. Asta e perseverența 
tainică a apei: involuntar, neștiut și în 
răbdare tocește neputința, ignoranța și 
tulburarea duhului neliniștit al lumii.

Nu ne așteptăm să trecem de colțul 
străzii și apoi, la o bătaie din palme, să 
apară curcubeie, să ne iasă prin urechi 
de atâta politețe și să ne izbim de oa-
meni cu nasurile și mințile în cărți 
24/7. Orizontul educației e unul lung 
și, de obicei, greu de atins. Roadele se 
obțin cu multe sesiuni de sudoare, re-
prize îndelungate de frământări și sub 
lumina mai multor minți perseverente, 
fericite cu momente de sfântă și simplă 
liniște.

Azi am încununat eforturile timpului 
de până acum și am pus început bun 
timpurilor viitoare. Știm că mai e mult 
de parcurs, și asta ne face, în mod res-
ponsabil, purtători de experiență pen-
tru noi și pentru ceilalți. Pentru că tim-
pul e experiență.

Vedem timpul ca un râu care curge în-
tr-un singur sens. În înserările timpu-
lui trecut, strângem în noi împlinirile 
neamurilor de dinainte. În așteptarea 
timpului nenăscut, creștem dorințe 
pentru tinerii care ne calcă pașii. Pe 
linia timpului, mereu între trecut și vi-
itor, am fixat momentul de acum. Azi, 
ca în fiecare zi, am pus inimă timpului. 

Povestea continuă.
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Considerat de către locuito-
rii săi prelungirea Împără-
ției Cerești pe pământ, Im-
periul Bizantin a cunoscut 
o perioadă de existență de 
peste 1000 de ani. Acest lu-
cru s-a datorat unui sistem 
de conducere eficient, bazat 
pe capacitatea împăraților 
și pe relația foarte strânsă 
cu instituția de atunci a Bi-
sericii. Influențe ale culturii 
bizantine se pot vedea și as-
tăzi, în toate culturile lumii.

IMPERIUL DE 1000 
DE ANI

lash

Iisus Hristos este Fiul lui 
Dumnezeu și Dumnezeu 
adevărat, a doua Persoană 
din Sfânta Treime, alături de 
Dumnezeu Tatăl și de Duhul 
Sfânt, Cuvântul sau Logosul 
întrupat pentru mântuirea 
omului din Duhul Sfânt și 
Fecioara Maria, Doctorul 
tuturor bolilor și neputin-
țelor, Învățătorul absolut, 
Mare Preot în veac după 
rânduiala lui Melchisedec 
și Judecător suprem, Unsul 
lui Dumnezeu, Domnul îm-
păraților pământului, Mie-
lul lui Dumnezeu ce ridică 
păcatul lumii, Fiul Omului, 
Lumina Lumii, Calea, Ade-
vărul și Viața, Păstorul cel 
bun care și-a pus sufletul 
pentru oile Sale.

LIDERUL SUPREM

DE LA EI AVEM CE 
SĂ ÎNVĂȚĂM

LIDERII CARE AU SCHIMBAT 
LUMEA
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Mahatma Ghandi este con-
siderat cel care a început 
lupta de eliberare a Indiei 
de sub dominația britanică. 
Modalitatea pe care a ales-o 
pentru luptă a fost însă una 
neobișnuită: a ales să pro-
testeze folosind un concept 
denumit satyagraha, care 
poate fi tradus prin forța 
adevărului. Lupta sa neobo-
sită cu nedreptățile vremii 
împotriva conaționalilor săi 
i-au adus renumele de trimis 
al lui Dumnezeu pe pământ. 
Stilul său de activism social 
s-a răsfrânt și asupra stilului 
său personal de viață, unul 
apropiat de simplitate și de 
oamenii de rând, pe care a 
încercat să-i ajute pe parcur-
sul vieții.

TĂCEREA Napoleon Bonaparte este 
unul dintre cele mai cunos-
cute figuri din istoria lumii. 
Născut într-o vreme tulbure 
a istoriei europene, a fost 
capabil să-și extindă domi-
nația asupra unei bune părți 
din teritoriul continentului. 
Însă faptul pentru care este 
cel ma cunoscut este ge-
niul său militar și strategic, 
pe care reușea să-l aplice 
în luptele sale cu armatele 
Europei. De altfel, datorită 
acestui geniu și a spiritului 
său neînfricat, prin care își 
conducea soldații la luptă, 
intrând în focurile cele mai 
grozave ale bătăliei, a putut 
struni o armată foarte bine 
organizată care a creat un 
imperiu în tulburele secol 
XX.

GENIUL STRATEGIC
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Mihai Viteazul este una din-
tre cele mai cunoscute figuri 
ale istoriei românilor și a ră-
mas în istorie ca unul dintre 
primii voievozi care a avut 
inițiativa formării unui stat 
românesc centralizat. Pro-
fitând din plin de contextul 
istoric și având o agilitate 
extraordinară, a reușit să 
unifice, chiar și pentru scurt 
timp, teritoriile celor trei 
provincii românești. Reușita 
lui se datorează și aplicării 
unor strategii la momentul 
potrivit, acționând în mo-
mentele de eficiență ma-
ximă și muncind din greu 
pentru realizarea obiectivu-
lui pe care și-l propusese. 
Inițiativa sa a rămas ca un 
ideal peste vremuri pentru 
urmași.

INIȚIATIVA
Cu toții am auzit de stilul 
extrem de crud de educare 
a tinerilor din Sparta. Mai 
faimoasă este însă bătălia 
de la Termopile, unde 300 de 
spartani au încercat să țină 
piept unei armate persane 
numeroase. Conducătorul 
spartanilor, Leonidas, a ră-
mas în istorie ca prototipul 
liderului care se jertfește 
pentru idealul în care crede 
și pentru care a fost antrenat. 
Monumentul care omagiază 
sacrificiul lor înglobează în-
treaga concepție a spartani-
lor asupra patriei lor: „Spu-
ne-i, drumeţule, Spartei, că 
noi ce aici căzut-am, ne-am 
jertfit împlinind sfintele legi 
ale patriei”.

SACRIFICIUL
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Steve Jobs este considerat 
unul dintre cei mai influenți 
oameni ai secolului XXI. 
Având o pasiune ieșită din 
comun pentru tehnologie, a 
devenit un concurent serios 
al noilor actori de pe piața 
tehnologiei. Fiind și un ge-
niu al marketingului, a dus 
compania Apple pe culmile 
celebrității, produsele sale 
reușind să ajungă să fie con-
siderate cele mai profesio-
niste de pe piață. Conectat 
iremediabil cu logo-ul în 
formă de măr mușcat, Ste-
ve Jobs a ajuns unul dintre 
studiile de caz cele mai in-
teresante din lumea mar-
ketingului și a leadershipu-
lui, dărâmând multe mituri 
și reușind acolo unde mulți 
credeau că lucrurile sunt im-
posibil de atins.

DIGITAL

Este numită străbunica Eu-
ropei, și asta pe bună drep-
tate, întrucât o mare parte 
din arborele genealogic al 
familiilor regale europene 
actuale își au rădăcina în 
existența ei. Regina Victo-
ria a Marii Britanii a reușit 
să fie un lider extrem de bun 
într-o epocă în care femeile 
poate că nici nu erau consi-
derate pe de-a-ntregul ființe 
umane. Cu hotărârea sa și 
cu o inteligență ieșită din 
comun, Regina Victoria a 
deschis un capitol prosper 
din istoria Marii Britanii, 
având meritul dezvoltării 
multor domenii și ridicarea 
nivelului de trai al englezilor 
într-o perioadă de tranziție 
de la vechile obiceiuri la mo-
dernitate.

REGAL
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DE CE AVEM NEVOIE DE 
LIDERI

GHID DE APLICARE AL 
LEADERSHIP-ULUI 
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Până la urmă, suntem ființe raționale, adulți, maturi și s-ar putea afirma că avem capaci-
tatea de a avea grijă de noi și de a ne organiza. Pentru ce ne mai trebuie pe cap directivele 
cuiva care poate că nu are altceva de făcut decât să ne spună ce să facem...

Ei bine, vrem sau nu vrem, la nivel de comunitate funcționăm sub instinctivul efect de a 
asculta de o persoană care are capacitatea de a aduna în mâna, creierul și inima lui toate 
dorințele și cererile comunității. Societatea e, astfel, o turmă cu ceva particularități date de 
statutul de ființă rațională a omului. Întocmai ca o turmă de oi, oamenii au nevoie de un 
berbec care să dea direcție și scop întregii mase de oameni.

Asta se întâmplă nu numai la nivel de comunitate, ci și la nivel organizațional. Capitalul 
uman din cadrul unei organizații este aur lichid: e o necesitate de care ține existența or-
ganizației, dar e atât de schimbător, plin de provocări și motivarea lui scapă atât de ușor 
printre degete încât e nevoie de o capacitate atât formală cât și motivațională ca să o poată 
face să funcționeze în scopul pentru care a fost formată.

Inclusiv la nivel personal, individual, avem ascuns în străfundurile minții noastre, adânc 
înrădăcinată printre circumvoluțiuni și lobi, o structură mentală care stă neadormită și care 
și-a asumat rolul de șef al fiecăruia dintre noi ca sistem biologic și spiritual: conștiința 
umană. Dacă rațiunea ne-a dat posibilitatea de a parcurge etape în dezvoltare, emoția ne-a 
evidențiat aspectul uman, conștiința e aceea care ne dă posibilitatea de a ne păstra o inte-
gritate și un cod de conduită umană care să ne permită să devenim lideri.

A
ți simțit siguranța 
pe care o dau prime-
le acorduri dintr-o 
melodie bună, după 
care vă dați seama 

că o să urmeze trei minute pline de re-
laxare? Ei bine, asta e siguranța lideru-
lui. De multe ori, semnătura unuia se 
vede după numărul de priviri admirati-
ve pe care le primește atunci când emi-
te primele semnale vizuale sau auditi-
ve într-o încăpere. Stofa unui lider se 
recunoaște de la primele interacțiuni.

Ne înconjoară exemple în filme, lite-
ratură, muzică, la școală, la locul de 
muncă și în general pe oriunde ne des-
fășurăm viața și activitatea. Numai că 

nu îi vedem pe stradă cu o etichetă pe 
frunte pe care scrie „Hei, eu sunt un 
lider” și îmbrăcați smart, cu cravată și 
sacou. Cei care conduc, și în special 
liderii neformali, au învățat de-a lun-
gul timpului calea discreției și puterea 
exemplului și le urmează principiile în 
mod aplicat, în viața de zi cu zi.

Căutăm inconștient lideri în orice mo-
ment al vieții. Dimineața, când urcăm 
în autobuz, ne încredințăm existen-
ța unui manager al volanului care se 
aventurează în sălbăticia traficului și 
ne devine, pentru câteva minute, lider. 
Ca elevi, ne-am pus mințile în mâinile 
și talentul pedagogic al primilor noștri 
lideri materializați în forma profesori-
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lor. Cei mai mulți dintre noi avem un 
lider formal la birou care ne reglemen-
tează activitățile pe întreaga zi. Când 
ieșim împreună la o pauză de țigară, ne 
adunăm iarăși în jurul celui mai caris-
matic coleg care ne devine, pe timpul 
pauzei, lider. Când plecăm înapoi spre 
casă, îl salutăm energic pe portar, cu-
noscătorul absolut al tuturor mecanis-
melor funcționării obiectivului de care 
se îngrijește. La casă, la supermarket, 
când ne luăm ceva de-ale gurii, ne aș-
teaptă în capătul benzii un lider sau o 
lideriță a codurilor de bare, fără de care 
nu o să ne putem alimenta nutrițional 
pe parcursul serii. La scara blocului, 
zgribulit de zloata zilei, îl găsim dând 
vesel din coadă pe Preș, liderul haitei 
din cartier, cățelul destoinic al blocului 
și stăpânul inimilor prin drăgălășenie. 
Iar seara, la geana nopții, când alune-
căm ușor către somn în lumina gălbuie 
a lămpilor de veghe, îi mulțumim Lide-
rului Suprem pentru încă o zi nebună 
și extraordinară.

Iar atunci când îi găsim, că dorim asta 
sau nu, ne simțim atrași de ei ca apa 
atunci când e maree: insesizabil, pro-
duc schimbări în viața noastră fără să 
știm. Uneori, ajungem ca din preapli-
nul inimii lor, din neobișnuita impre-
sie puternică pe care ne-o transmit și 
din admirația noastră față de ei să re-
nunțăm la comoditate, la multe lucruri 
dragi și chiar să alegem căile suferin-
ței pentru ca situația în care ne aflăm 
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să aibă un final fericit, cum a fost 
cazul de atâtea ori în istorie. Ne 
amintim cum, de multe ori, sol-
dații salutau cu religiozitate, cu 
puterile pe sfârșite, regele pentru 
care luptau. Ne impresionează 
prin simplul fapt că par să aibă 
mereu un stil care inspiră încrede-
re în timp ce aleargă neîntrerupt și 
cu toate motoarele pornite înainte, 
spre îndeplinirea unui obiectiv pe 
care și l-au setat metodic cu mult 
timp înainte.

Cum se forjează un lider: ghid practic

Calea liderului e una a firescului. 
De cele mai multe ori, prin simplul 
fapt că el își croiește o potecă sin-
gur, prin încercarea lui de a trăi o 
viață firească și de a crea o moște-
nire semnată de traiectul lui prin 
lume, liderul atrage în jurul lui, de 
multe ori fără să aibă vreo inten-
ție, oameni care îi urmează exem-
plul și principiile de viață.

Ni s-a format în concepția genera-
lă prototipul general al unui lider: 
trebuie să fie inteligent, descurcă-
reț, bine îmbrăcat, să știe să scoată 
bani din piatră seacă, să asculte 
problemele fiecăruia și să le și re-
zolve, să fie calm, bun strateg, și 
mai bun pedagog, să fie cu ochii în 
șaisprezece, să ... conținut lipsă de 
câteva sute de pagini ... și peste toa-
te astea să-și rezolve și frustrările 

și neîmplinirile 
personale și 
să se dezvol-
te, ca orice 
p e r s o a n ă 
n o r m a -
lă. Și cam 
așa și este, 
în sensul că 
liderul co-
boară în fi-
ecare zi cele 
șapte tenebre 
ale neputin-
ței umane și 
se luptă cu 
monștri mai 
puțin sacri ai 
fricii, pentru ca la 
sfârșitul zilei să 
urce din nou la 
firescul existen-
ței umane.

De ce trebuie să 
fie liderul un su-
praom? De ce e nevo-
ie, până la urmă, 
de tot consu-
mul acesta de 
energie din 
partea lui 
și de dis-
ponibili-
tatea ce-
l o r l a l ț i 
de a-și 
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ceda posibilitatea de a conduce unei 
persoane străine de ei?

De multe ori, nevoia ne pune în fața 
faptului împlinit. Cu alte cuvinte, pu-
nem mintea la contribuție și osul la 
treabă ca să rezolvăm probleme la situ-
ații din viețile de zi cu zi. Totuși, sunt 
lucruri care de multe ori ne depășesc 
puterile individuale și trebuie rezolva-
te împreună. Aici apare un prim rol al 
liderului, acela de a coordona o echipă 
eterogenă, formată din voințe și capa-
cități diferite. Mai presus de putință, 
însă, liderul naște în oameni acea mo-
tivație de regăsire, de a maximizare 
a potențialului și de punere la bătaie 
pentru îndeplinirea unui anumit scop.

Până la urmă, toată faza cu leader-
ship-ul e că liderul e o unealtă: ține de 
capacitate, de potențial și de dispo-
nibilitate. În procesul de fabricație al 
unui lider mai e nevoie și de un mediu 
propice, un foc bun, bine pregătit, folo-
sitor pentru a încinde mai departe fier 
din carne și suflet.

Capacitatea

Pentru început, se alege un material 
bun, rezistent la uzura timpului și la 
rugina neputinței umane. Asta înseam-
nă o bază genetică propice și o înclina-
ție către formare continuă, neîntrerup-
tă pe tot parcursul vieții.

Astfel, capacitatea se poate traduce în 
limba lideratului prin două direcții: 

prima dintre ele se referă la știința in-
dividuală asupra tezaurului de cunoș-
tințe umane și cea de-a doua ține de 
capacitatea de a crea conexiuni între 
aceste noțiuni și concepte astfel încât 
să furnizeze soluții la probleme apăru-
te. Renașterea a născut, printre altele, 
idealul lui uomo universalis, care de 
altfel se suprapune trăsăturilor unui 
lider: omul care a învățat toate rețetele 
știute până în acel moment din știința 
universală, adică un fel de enciclope-
die animată, dar are și potențialul să le 
aplice în viață, le gustă bucată cu buca-
tă, adică reușește să le folosească și să 
le adapteze la situațiile curente.

Nu mai putem ajunge la idealul omului 
universal din simplul fapt că totul a de-
venit problematic de complex, dar nu 
strică un pic de cunoștință din domenii 
care ne ating viețile de zi cu zi. Așa că 
să fii lider fără să ai măcar cunoștin-
țe de bază în toate domeniile poate fi 
puțin infernal. E ca și cum ai conduce 
o mașină fără să ai cunoștință de cum 
se schimbă vitezele și te arunci din pri-
ma pe circuitul de la Nürburgring cu 
viteze de 300 de lungi kilometri pe oră. 
Neștiința e cărbune încins – deși pare 
inofensivă, poate aduce la nivel de ce-
nușă un oraș întreg.

Dar mai presus de a depozita in bibli-
oteci de neuroni terabiți de informații 
e procesul de a le pune cap la cap și de 
a le converti în rezultate folosibile în 
viața de zi cu zi. Cu alte cuvinte, știi 
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să conduci o mașină, dar e important 
să folosești întreaga cunoștință despre 
știința conducerii automobilelor ca 
să reușești să ajungi din punctul A în 
punctul B sub contextul diverselor ce-
rințe sau constrângeri.

Potențialul

În ce să transformăm materialul pe 
care l-am ales mai sus? Cu alte cuvin-
te, fierul are potențial de sabie sau de 
plug?

Deși pare o pe cale singuratică, liderul, 
care pare de multe ori închis într-un 
turn de fildeș, influențează mai multe 
caractere decât poate că ar putea face 
un om din mijlocul celui mai aglomerat 
oraș. Poate că pare ascetic, dar de multe 
ori liderul știe să fie aproape de oameni 
în momentele în care aceștia au nevoie.

Stilul acesta de a conduce inimile oa-
menilor îmi aduce aminte de o istori-
oară scurtă, dar plină de frumusețe. Se 
zicea că a existat demult, în zorii lumii, 
un pustnic care ajunsese atât de înalt 
în viețuirea lui ascetică, încât era vestit 
printre oameni și era căutat de o mulți-
me de credincioși pentru trăirea sa pli-
nă de spirit și blândețea din privire. Așa 
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mare era curăția lui, încât, într-o zi, 
îngerii din cer au pus în discuție ce 
anume dar să îi ofere 
ca răsplată pentru 
viața sa trăită 
după princi-
pii ascetice. 
„Să îi dăm 
darul înain-
te-vederii”, 
zise unul din-
tre ei. „Ba mai 
bine cel de a face 
minuni și de a vin-
deca mulțime de bol-
navi!”, zise un altul. „Nu, 
cel mai bine i s-ar potrivi 
darul înțelepciunii...” „Ba cel al 
blândeții!”

Tot gândindu-se și întorcând pro-
blema pe toate fețele, se hotărâră 
să meargă la el. „Nu mi s-ar potrivi 
nimic din acestea; eu sunt doar un 
om...”, zise el. După îndelungi rugă-
minți, însă, se puse de acord să-i fie 
dat darul de a face binele oamenilor 
fără ca el să știe. Puși în fața faptului 
împlinit, îngerii au găsit în cele din 
urmă o rezolvare. Astfel se făcea că, 
prin peregrinările sale prin lume, prin 
locurile pe unde trecea, iarba înver-
zea, recoltele se înmulțeau și bolnavii 
se vindecau. Îngerii îi dăduseră um-
brei sale puteri făcătoare de minuni, 
astfel că și numele lui s-a pierdut în 
negura vremurilor și a rămas în me-

moria oamenilor ca sfântul-umbră.

Asta face și un lider. În umbra lui, 
se nasc vise, se pun 

în aplicare idei, 
se pune osul la 

treabă, crește 
inspir a ț ia , 
î n c o l ț e ș t e 
c r e d i n ț a , 
dispare fri-

ca și se di-
sipă angoasa. 

Și toate astea se 
întâmplă fără ca 

el să-și dea seama; el 
merge drept, cu privirea 

îndreptată undeva spre ori-
zontul țintei sale pentru care 

pribegește prin lume. E un ego-
ism care până la urmă naște cea mai 

sănătoasă formă de într-ajutorare, 
care schimbă într-adevăr lumea fără 
să existe în minte dorința de a o face.

Acesta e, până la urmă, potențialul 
unui lider: de a schimba lumea fără 
ca el să vrea sau să știe.

Disponibilitatea

Diamantul cel mai prețios al unui li-
der e născut sub cele mai puternice 
presiuni și în cele mai fulminante 
focuri. E un diamant cald, aproape 
topit de căldura sufletelor și de do-
goarea trăirii sufletești a omului. E 
inima care diferențiază liderul de 
manager și umanitatea de roboți, 
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disponibilitatea de jertfă.

Pentru ca experiența unui lider să fie 
completă, el trebuie să fie mereu gata. 
Să stea mereu în expectativa unui aju-
tor imediat, atunci când situația o cere. 
Să fie disponibil să renunțe la scumpa 
comoditate ca să miște lucrurile îna-
inte. Să poată să ajungă la o asemenea 
stăpânire de sine și credință încât să 
mute, puțin câte puțin, lanțurile mun-
toase ale fricii, neputinței și deznă-
dejdii. Un lider veritabil și-a câștigat 
deja locul în inimile oamenilor când, la 
vreme de nevoie, cu știința prudenței 
ca scut, se aruncă în ruleta riscului și 
reușește să îndeplinească ceea ce și-a 
propus. Așa că ia problemele în propri-
ile mâini, se ajută de tot ce are la dis-
poziție și aduce o rezolvare acolo unde 
e nevoie.

Cu alte cuvinte, liderul e acea persoa-
nă care se supune cu reziliență bătăilor 
ritmice ale fierarului și suportă cu sto-
icism fierbințeala focului încercărilor. 
Asta, pentru că știe că la final va fi o 
versiune mai bună a lui, mai eficientă 
și mai performantă, mai puternică și 
mai plină de recunoștință. Știe că e o 
rotiță într-un mecanism și că trebuie 
să își facă treaba bine astfel încât sis-
temul social în care se rotește să nu se 

gripeze.

Ceea ce îl face pe lider cu adevărat ve-
ritabil e inima. Luați-i-o și se va răci 
așa cum stelele căzătoare se sting ano-
nim în întunericul nopților.

Aplicat

Sună ireal?

În griurile în care ne scăldăm în viața 
de zi cu zi, poate că nici nu ne mai pasă 
de analize descriptive, sfaturi de dez-
voltare personală și grămezi de citate 
motivaționale. Eu am de plătit  rate și 
facturi, am cheltuieli cât casa, mă cert cu 
toți vecinii că dau drumul la muzică la 2 
noaptea, n-am mai mers într-o vacanță de 
doi ani și mie îmi arde de citate motivați-
onale cu lideri și jertfă?

Nu ne dăm seama, dar aplicăm princi-
piile de care am tot vorbit mai sus zi 
de zi în viața noastră. Însuși acțiunea 
de a trăi ne aruncă în situații în care 
ne descurcăm mai mult sau mai puțin 
bine, dar cărora le facem față. Avem ni-
vele diferite de dezvoltare a capacității 
de leadership, dar contează că avem 
această capacitate. Avem un potențial 
inimaginabil. Cât despre disponibilita-
tea la jertfă, nici nu ne cunoaștem dia-
mantele din suflet.
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ȚĂRANUL MANAGER

Ne raportăm cumva la vremuri trecute în orice moment în care evaluăm o situație. Asta 
pentru că știm că există undeva, la un nivel inter-generațional, o conștiință comună, un te-
zaur unde s-a adunat zestre de informație și bune practici, ca un manual cu care ne naștem 
deja instalat în codul nostru genetic.

Conștiința aceasta comună s-a capitalizat din șiruri lungi de generații născute din înțelep-
ciunea țăranului român. Nu e ceva idealizat, nu e basm și nu e o poveste frumoasă, bună 
de spus la gura sobei. Altfel, cum ar fi putut țăranul citi semnele cerului în așa fel încât să 
prevadă meteorologic vremea și să-și îngrijească recoltele? Cum s-ar fi gândit să se organi-
zeze managerial în așa fel încât resursele materiale să-i ajungă pe tot parcursul anului? Cum 
și-ar fi dat seama, într-un spirit ecologic, de faptul că trebuie să folosească în mod durabil 
de resursele puse la dispoziție? Cum aplica abordarea generală de parteneriat cu vecinii 

DESPRE UN MANAGEMENT NEAOȘ

Alina-Claudia Bold
președinte Filiala Asociația Proeuro-Cons
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din sat, când îi ajuta în mod reciproc la muncile câmpului sau în gospodărie? Cum reușea 
să abordeze cu succes situațiile de criză, atunci când o medie de șapte-opt copii urlau de 
foame și la poartă bătea perceptorul? Sună cumva a principii de management și leadership 
modern? Ei bine, țăranul român le-a aplicat din timpuri străvechi.

Le-a și lăsat mai departe moștenire, și nu scriind cărți de tipul „10 pași pentru a-l ține pe 
Ghiță gras și frumos”.  Le-a depozitat într-o arhivă comună, care se distruge odată cu bunul 
simț din oameni. Așa se face că încă mai avem în noi urme de ADN care ne ajută să rămâ-
nem noi într-o lume care le nivelează pe toate. Suntem încă țărani, și asta nu într-un sens 
peiorativ.

A
uzeam prin povești-
le de altădată spuse 
de cei de dinaintea 
mea de o străbună 
care, rămasă singu-

ră după război, avea în mâini respon-
sabilitatea unei gospodării întregi, 
sarcină deloc ușoară în situația în care 
gospodăria se afla la câțiva kilometri 
de așezarea sătească. Și s-a descurcat, 
chiar dacă multe din condiții erau vi-
trege.

Mulți dintre noi ne amintim de munci-
le la care participam, de multe ori obli-
gați, și tot de multe ori cu plăcere,  în 
grădinile bunicilor. Eram, fără să știm, 
într-un apostolat la o școală la care 
învățam primele principii ale leader-
ship-ului sub forme pe care atunci nu 
le intuiam ca fiind folositoare viitoare-
lor competențe pe care le vom fi folosit 
în viața noastră de zi cu zi.

Idealizarea

Cred că nu există vreo persoană căre-
ia să nu-i fi trecut, măcar pasager, prin 
minte, la o anume vreme de criză exis-

tențială, gândul de a lăsa vacarmul ora-
șelor, „huruitul tramvaielor, scârțâitul 
frânelor de autobuz”, cum plastic se 
exprimau actorii într-un scheci vechi, 
ca să o ia de la capăt, la țară. Nu e așa 
simplu, însă, nevoia aceasta de decu-
plare trebuie însă dublată de voință și 
de un fel de pregătire pentru a fi actori 
în propriul serial, regizat și urmărit de-
opotrivă de întreaga suflare a satului.

Suntem probabil printre ultimele en-
clave din Europa unde există un număr 
atât de mare de gospodării individuale 
la sat. La nivel macroeconomic, poate 
că situația nu e structural cea mai efi-
cientă, însă din punct de vedere social 
această întreagă formulă atomică reu-
șește să mențină un caracter important 
al societății: faptul că individul contea-
ză în întregul economiei locale și că 
participă la viața satului.

E de la sine înțeles că viața la sat nu 
era și încă nu e una roz. De multe ori, 
banii sunt puțini, cârciumile vor exista 
atâta timp cât oamenii se vor îmbăta cu 
apă rece și gura lumii nu va înceta să 
strivească între măsele tot ce nu e pe 
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placul ei. La urma urmei, în mentalita-
tea actuală, satul e un loc de unde, dacă 
ai avut norocul să te naști, încerci să 
scapi și să te îndrepți către o gară mai 
mare și mai atractivă. Asta se întâmplă 
pentru că opțiunile sunt relativ puține 
și dorințele prea nepotrivite locului și 
resurselor. Pe deasupra, și oamenii sa-
telor se mai regăsesc din ce în ce mai 
puțin pe arhetipul străbunului țăran, 
simplu, direct și coborât parcă din veș-
nicia cerului.

Una peste alta, vedem deci că satul re-
ușește cu greu să se califice în topul 
celor mai potrivite locuri de trai, da-
rămite să poarte titlul de loc ideal de 
viețuire.

Reabilitarea

Ajungem, astfel, să ne întrebăm cum 
au reușit ai noștri, părinți, bătrâni și 
strămoși, să trăiască într-un mediu 
care nu le dădea prea multe resurse 
la dispoziție și care îi învăța că orice 
mică bucurie trebuie muncită. Și nu e 
atât de greu de ghicit, întrucât capaci-
tatea de supraviețuire a omului se baza 
pe un discernământ format de-a lungul 
anilor triplat de o doză de bun-simț și 
de responsabilitate. E vorba de respon-
sabilitatea de a „ieși omul la lucrul său 
și la lucrarea sa până seara”, de bunul 
simț chiar excesiv al bătrânei care s-a 
descălțat la intrarea într-un oarecare 
magazin și de discernământul născut 
din cumpătarea de a munci șase zile și 
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cea de-a șaptea să o închine odihnei.

Așa se năștea din traiul zilnic al ță-
ranilor firescul. Erau conștienți că ei 
sunt administratori temporari ai unor 
resurse care le-au fost date spre  dez-
voltare și din care nu făceau, în cea mai 
mare parte, un scop. Știau că fac parte 
dintr-o succesiune cosmică, știau că ei 
sunt împlinirea neamurilor dinaintea 
lor și că sunt răspunzători pentru zes-
trea genetică a generațiilor de după ei. 
Și nu numai genetică, având în vedere 
faptul că reușeau și să îi mențină la stu-
dii pe cei pentru care erau responsabili 
ca părinți. Nu degeaba erau numiți tal-
pa țării, având în vedere că ei erau cei 
mai expuși drumului colțuros pe care 
mergea destinul patriei, forjați în con-
diții grele, făcându-se jertfă într-un 
spirit de lider greu de egalat. De aceea, 
și-au luat în serios responsabilitatea și 

putem spune că au fost precursori ai 
celor care astăzi, școliți la universități, 
pun în aplicare principii de leadership 
pe care ei le practicau nativ.

Moștenirea

E un îndemn la recunoașterea origini-
lor pe care le avem. Acest îndemn se 
leagă de simplitatea, de demnitatea, de 
înțelepciunea și de spiritul de organi-
zare tipic satului românesc și totodată 
atât de specifice unui lider. Sunt lu-
cruri pe care încă le învățăm, în epo-
ca noastră ultratehnologizată, de la ei. 
Asta ne face întrucâtva, în parte din 
codul nostru genetic fizic și emoțional, 
țărani, chiar dacă vrem sau nu să recu-
noaștem, și, implicit, potențiali lideri. 
Și asta va mai dăinui niște generații, 
pentru că nu suntem încă ultimii vlăs-
tari ai înțelepciunii colective.
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LEADERSHIP ȘCOLAR

CETĂȚENIE ȘI EDUCAȚIE PRIN MEDIA ÎN CONTEXT EUROPEAN

Proiectele sunt o modalitate utilă de a integra atât cadre didactice, cât și elevi în rezolvarea 
unor probleme sau conștientizarea unor aspecte ale vieții de zi cu zi într-un mod integrat. 
Un astfel de exemplu este proiectul Comenius Regio „Cetăţenie și educaţie prin media în 
context european” (Citizenship and Didactics with Media in the European Context), la care 
Casa Corpului Didactic Alba a participat în calitate de partener.

Deák-Székely Szilárd Levente, directorul Casei Corpului Didactic Alba, este profesor de ma-
tematică. Studiile universitare le-a desfășurat la Universitatea Babeș-Bolyai din Cluj-Na-
poca și are studii postuniversitare de informatică, absolvite la aceeași universitate. În anul 
2008 a absolvit masteratul în Management Educaţional la Universitatea „1 Decembrie 
1918” din Alba Iulia, fiind și membru în Corpul Naţional de Experţi în Management Edu-
caţional (CNEME) din 2012.

Deák-Székely Szilárd Levente
director Casa Corpului Didactic Alba
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Î
n cadrul „Programului În-
văţare pe Tot Parcursul 
Vieţii”, în perioada septem-
brie 2013 – iulie 2015 Casa 
Corpului Didactic Alba a 

participat în calitate de partener la 
Proiectul Comenius Regio „Cetăţenie 
și educaţie prin media în context euro-
pean” (Citizenship and Didactics with 
Media in the European Context).

Proiectul a fost finanţat de Comisia 
Europeană prin Agenţia Naţională 
pentru Programe Comunitare în Do-
meniul Educaţiei și Formării Profe-
sionale, în cadrul Programului secto-
rial Comenius Regio al Programului 
de „Învăţare pe Tot Parcursul Vieţii”, 
Nr. referinţă: COM-13-PR-35-AB-IT. 
Valoarea totală a proiectului este de 
48.100 de euro  (echivalentul a 216.450 
de lei, partea pentru județul Alba) din 
care 7.025 de euro, adică 31.612,5 lei va 
fi contribuţie din partea Consiliului 
Judeţean și 41.075 euro (184.837,5 lei), 
din partea Comisiei Europene, Benefi-
ciarul proiectului fiind Consiliul Jude-
țean Alba. 

Proiectul are parteneri din România, 
din Județul Alba, instituțiile Casei 
Corpului Didactic Alba, Consiliu-
lui Județean Alba, Colegiului Tehnic 
„Apulum” Alba Iulia, Școlii Gimna-
ziale „Mihai Eminescu” Alba Iulia și 
Asociaţiei AMI Alba. De asemenea, 
proiectul are și parteneri din Italia, 
din Regiunea Ancona: Ufficio Scolas-

tico Regionale per Le Marche, Europe 
Direct Marche European Carrefour of 
Urbino, University of Urbino – Pesaro 
and Urbino, The Town Council of An-
cona, „Panzini” secondary high state 
school of Senigallia-Ancona, „Leo-
nardo da Vinci” secondary high state 
school of Jesi – Ancona, „Leopardi” 
secondary high state school of Mace-
rata, „Corinaldesi” secondary high sta-
te school of Ancona, „Volterra – Elia” 
secondary high state school of Anco-
na, „Mazzocchi” secondary high state 
school of Ascoli Piceno, „Libero Biz-
zarri” association of San Benedetto del 
Tronto, Aim Agency for Interculture 
and Mobility. 

În cadrul activităților de bune practici 
desfășurate s-au avut în vedere:  

– deschiderea școlilor în relație cu „lu-
mea exterioară” și extinderea coope-
rărilor școală – autorități publice-so-
cietate civilă cu dobândirea de noi 
experienţe privind dezvoltarea cetățe-
niei participative în rândul tinerilor;

– revitalizarea conștiinţei și atitudinii 
europene a tinerilor prin reflectarea 
asupra problematicii specifice Anilor 
Europeni 2014 și 2015 (Anul European 
pentru Dezvoltare);

– implicarea tinerilor în problemele 
ridicate de Europa prin temele Anu-
lui European al Cetățenilor 2013 (Anul 
Cetățeniei Europene) și Anului Euro-
pean 2014 (Anul alegerilor euro-parla-
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mentare), utilizând mijloace de comu-
nicare expresive, ușor accesibile lor; 

-  dezvoltarea aptitudinilor elevilor re-
feritoare la inițiativă, creativitate, ex-
presie artistică, spirit antreprenorial, 
voluntariat etc.  

Finalitățile proiectului au constat în 
realizarea de producţii audio-vizua-
le (filme, scurtmetraje documentare, 
desene, clipuri video, spoturi, etc.) pe 
temele Anului European 2013 și 2014 
în cadrul unor workshop-uri și labo-
ratoare;  derularea de cursuri pentru 
profesori și elevi în domeniul educaţi-
ei prin mijloace audio-vizuale, dezba-
teri cu privire la subiectele proiectului 
care implică elevi, profesori, părinţi și 
educatori/operatori, expoziţii de foto-
grafii, desene, colaje, emisiuni web, tv 

pe temele din proiect (tema Anilor Eu-
ropeni), schimburi de experienţă între 
cele două regiuni. 

Producțiile au fost prezentate în ca-
drul a două Festivaluri Internaționale 
de Film Școlar, unul în Senigallia (Ita-
lia, regiunea Ancona) în data de 5-8 
octombrie 2014 și unul la Alba Iulia în 
perioada 22-24 aprilie 2015. Una dintre 
producțiile realizate a constat într-un 
film care nu a fost premiat, dar a parti-
cipat la Festivalul de Film organizat la 
Alba Iulia în data de 22-24 aprilie 2015. 
Este vorba de filmul cu titlul „Rimetea 
iron mining”, creat de elevii claselor 
VII și VIII de la Școala Gimnazială 
„Sebes Pál” Rimetea. Filmul, de o lun-
gime de aproximativ 14 minute, a fost 
încărcat pe canalul de YouTube pe 12 
octombrie 2015 de către profesorul în-
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drumător și de atunci până azi se bucu-
ră de 562 de vizualizări.

Crearea de scurtmetraje a avut un im-
pact pozitiv chiar și în școlile din me-
diul rural, unde profesorii au abordat 
acest subiect în cadrul orelor de opțio-
nal. Elevii au fost încântați de activita-
tea de creare de filme, implicarea ele-
vilor în această activitate este de 100%, 
chiar și elevii cu rezultate mai slabe la 
învățătură s-au implicat cu succes în 
activitățile propuse. Astfel putem spu-
ne că Proiectul Comenius Regio „Cetă-
ţenie și educaţie prin media în context 
european” este un proiect de succes.      

Pe scurt, succesiunea momentelor mai 
importante în cadrul proiectului Co-
menius Regio „Cetăţenie și educaţie 
prin media în context european”:

- pentru întocmirea agendei comune 
de lucru, în săptămâna 4 - 9 noiembrie 
2013 a avut loc prima întâlnire a celor 
două comitete de coordonare (român 
și italian) în localitatea Ascoli Piceno,  
din regiunea Marche;

- elaborarea și actualizarea paginii de 
Facebook www.facebook.com/Dida-
mediaeurope.ro pe întreaga durată a 
proiectului; 

- realizarea suportului de curs pentru 
cadrele didactice “Utilizarea mijloace-
lor media în educaţia pentru cetăţenie” 
în ianuarie 2014;

-  desfășurarea cursul de formare „Uti-

lizarea mijloacelor media în educaţia 
pentru cetăţenie” furnizat de către 
CCD Alba în locația Școala Gimnazi-
ală „Mihai Eminescu” Alba Iulia, în 
perioada februarie – martie 2014, au 
participat 15 cadre didactice din insti-
tuţiile școlare partenere;  

- activităţi de monitorizare și informa-
re organizate în instituțiile partenere; 

- întâlnirea transnaţională a reprezen-
tanţilor celor două regiuni partenere 
(Italia și România) în Alba Iulia 5-9 
aprilie 2014; întâlniri cu oficialităţi, 
conferinţa de presă, vizite de lucru și 
documentare, întâlniri de lucru cu re-
prezentanţii instituţiilor partenere; di-
seminarea activităţilor desfășurate;

-   în cadrul proiectului Comenius Re-
gio „Cetăţenie și educaţie prin media 
în context european”, s-a inițiat pentru 
cadrele didactice concursul judeţean 
„Utilizarea mijloacelor media în edu-
caţia pentru cetăţenie”. Ediţia I, Alba 
Iulia, mai 2014, proiect concurs inițiat 
de Casa Corpului Didactic Alba, ce a 
ajuns la a VI-a ediție.  Prima etapă a 
acestui concursul judeţean „Utilizarea 
mijloacelor media în educaţia pentru 
cetăţenie”, s-a desfășurat în perioada 
15 aprilie – 26 mai 2014. Concursul a 
constat în 3 secţiuni, pentru profesori. 
Prima secţiune A. Blog, pagini web, 
soft educaţional, revistă on line a avut 
10 participanţi.  A doua secţiune B. 
Materiale infografice (afișe, postere, 
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colaje fotografii, prezentări, cărţi) a 
avut 8 participanţi.  Secţiunea a treia C. 
Video (filme, animaţii, benzi desenate) 
a avut 3 participanţi. Participanţii au 
primit premii, diplome de participare 
și CD-uri cu ISBN (978-606-8131-83-2) 
cuprinzând materialele din concurs.  
Acest concurs a intrat în Agenda Casei 
Corpului Didactic Alba, a fost organi-
zat în fiecare an școlar și este organizat 
și în prezent.

- 19 iunie 2014, Conferința de încheiere 
a primului an de proiect și premierea 
câștigătorilor concursului „Utilizarea 
mijloacelor media în educația pentru 
cetățenie”; 

- întâlnirea transnaţională festivalul 
de film din 5- 8 octombrie de la Seni-
gallia (Ancona, Italia), MEET   FILM 
FESTIVAL. România a participat cu 5 
producţii.

-  În data de 27 octombrie a avut loc în-
tâlnirea reprezentanţilor instituţiilor 
partenere pentru stabilirea calenda-
rului perioadei de desfășurare a ediţi-
ei a doua a festivalului de film MEET 
FILM FESTIVAL - Alba Iulia – 2015.

-  a doua ediţie a Festivalului MEET 
FILM FESTIVAL a avut loc în Alba Iu-
lia, judeţul Alba, România, în perioada 
20 – 22 aprilie 2015; 

- Gala laureaților a celei de-a doua edi-
ții a evenimentului „Meet Film Festi-
val” a adunat miercuri, 22 aprilie, înce-
pând cu ora 16:00, la Casa de Cultură 

a Studenților din Alba Iulia elevi, pro-
fesori, organizatori și parteneri ai pro-
iectului, dar și persoane interesate, la 
premierea producțiilor audio-vizuale 
pe teme europene, educaţionale și de 
carieră profesională;

- în data de 8 iulie 2015, în spațiul is-
toric al Cetății Alba Carolina a avut 
loc ultimul workshop cu elevii care au 
participat la proiectul „Cetățenie și 
educație prin media în context euro-
pean”. Alături de echipele unităților de 
învățământ partenere au fost prezenți 
profesori îndrumători, părinți, repre-
zentanți ai Consiliului Județean Alba.

Întâlnirea a fost un bun prilej de dialog 
cu copiii și tinerii care, pe parcursul 
celor doi ani de proiect,  au  desfășu-
rat activități diverse pe teme de cetă-
țenie, în acest context făcându-se și o 
evaluare directă a impactului pe care 
proiectul l-a avut în cele două unități 
de învățământ. De asemenea, s-au re-
iterat subiectele filmelor pe care echi-
pele le-au realizat în cadrul Meet Film 
Festival, s-au depănat amintiri, întâm-
plări, fiecare participant împărtășind 
experiența proprie din participarea la 
acest proiect.

Proiectul a fost un prilej de a înțelege 
importanța folosirii mijloacelor media 
în activitățile lor de timp liber, activi-
tăți generate de imaginație și creativi-
tate specifice vârstei și problemelor cu 
care copiii și tinerii se confruntă.
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Feedback-ul este unul pozitiv, elevii 
manifestându-și dorința de a participa 
și la alte proiecte Comenius, conside-
rând că lucrul în echipă este benefic 
pentru dezvoltarea personalității lor, a 
legăturilor de prietenie, fiind și un bun 
prilej de comunicare directă.

La finalul întâlnirii, reprezentantul 
Consiliului Județean Alba, autoritatea 
care a implementat proiectul, a înmâ-
nat elevilor și profesorilor coordona-
tori  diplomele de participare la Meet 
Film Festival, în semn de apreciere 
pentru filmele pe care le-au realizat în 

cadrul proiectului.

În prezent concursul interjudeţean 
„Utilizarea mijloacelor media în edu-
caţia pentru cetăţenie” ISBN: 978-606-
005-017-9, a ajuns la Ediția a V-a și este 
un produs direct al proiectului Come-
nius Regio „Cetăţenie și educaţie prin 
media în context european” (Citizen-
ship and Didactics with Media in the 
European Context), este un produs ce 
dovedește sustenabilitatea proiectului 
Comenius Regio și care va continua și 
în anii următori.
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CUM PREDĂ PROFESORUL IDEAL

METODE, TEHNICI ȘI ABORDĂRI

Ne confruntăm tot mai des cu gânduri de descurajare din partea opiniei publice cu privire 
la domeniul educațional. „Nu mai e cum era înainte, respectul” sau „S-a degradat școala de 
tot” sunt două din mantrele pe care le tot auzim în jurul nostru. Este real, în sensul în care, 
odată cu schimbarea contextului social și economic, era evidentă și schimbarea la nivelul 
sistemului educațional.

Însă, pătrunzând adânc în interiorul sistemului, departe de ceea ce se vede la suprafață, se 
poate observa că oamenii sistemului chiar își dau silința ca lucrurile să meargă. Sunt oa-
meni care muncesc necontenit, zi de zi, cu energia picăturii de apă, să erodeze neputințele 
sistemului.

Daniel Fulgan
Manager formare, Asociația Proeuro-Cons
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C
a fiecare om care se în-
cadrează în medie, am 
parcurs de-a lungul în-
tregii educații formale, 
de la primară până la 

facultate, o întreagă tipologie de oa-
meni care au fost desemnați, la o primă 
vedere aleatoriu, să ne formeze carac-
terul încă în formare. Acești oameni 
au plantat tot ce au avut ei mai bun în 
personalitatea care se contura  într-un 
viitor adult.

Profesorul trebuie să tindă, astfel, spre 
perfecțiune. E un manager care are ca 
misiune una dintre cele mai imprevizi-
bile responsabilități și care trebuie să 
se descurce cu cel mai instabil element 
al lumii. Dacă vreți, e un alchimist care 
își ține continuu mâinile într-un foc 
purificator, în flăcăruile educației. E 
o chemare la o responsabilitate care 
de multe ori poate depășește o anu-
mită rațiune și capacitate, dată fiind 
natura non-ideală a firii umane, dar e 
o responsabilitate de care e neapăra-
tă nevoie în contextul lumii de azi. De 
altfel, educația e unul dintre lucrurile 
care ne deosebesc de natura animală și 
care, deopotrivă, ne dau o direcție sub 
aspect profesional.

Profesorii țin de-a lungul activității 
profesionale în mâinile lor personali-
tăți de toate formele, mărimile și ma-
terialele. Cu toții putem spune că le 
datorăm celor care ne-au fost profesori 
acest fapt de a ne încredința educația 

mâinilor și capacității lor pedagogice. 
Cu toții avem amintiri plăcute, memo-
rabile, mai triste, mereu proaspete sau 
abia perceptibile, vibrante, prime iu-
biri și ultime zvâcniri de copilărie.

Atunci, cum reușește profesorul, o fi-
ință de altfel departe de idealitate, să 
îndeplinească un scop care tinde la 
perfecțiune și eroare care tinde la zero? 
Ce rețete de transformare se regăsesc 
în laboratorul profesorului perfect?

Experiența

Îmi amintesc cu drag de vremurile fa-
cultății și liceului. Astea sunt timpu-
rile în care tinerii își desăvârșesc cu 
adevărat formarea, în care joaca de-a 
educația începe să dea roade și în care 
viața pare să înflorească sub un soare 
tot mai binefăcător.

Împrumutăm de la profesorii noștri 
mai mult decât informația pentru care 
se presupune că urmăm niște cursuri. 
De la profesoara de engleză preiei afi-
nitatea pentru vorbirea în public și 
pentru exprimarea judicioasă, din ore-
le de informatică prinzi microbul pen-
tru programare și îți formează o gân-
dire algoritmică, la română îți cultivi 
dragul de a citi și o bază solidă de gra-
matică, iar științele sociale și economi-
ce îți formează imaginea lumii în care 
trăiești, și lista poate să continue. Pe 
scurt, preluăm de la fiecare profesor, 
fără excepție, bucăți de personalitate 
pe care mai apoi le însușim în viețile 
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noastre de adult.

Perfecțiunea

Profesorul ideal împrumută foarte 
mult din caracterele unui adevărat li-
der. Se îngrijește atât de aspectul for-
mal, organizatoric al procesului edu-
cațional, pentru că știe importanța 
acestei laturi - e bine să fie pregătit 
pentru situații diverse și să eficientize-
ze procesul educațional. Pe lângă asta, 
e conectat la lumea exterioară, în așa 
fel încât adaptează scopul său la îm-
prejurările exterioare și la contextele 
în care trăim. Profesorul perfect opti-
mizează, eficientizează, găsește calea 
care îi dă rezultatul maxim cu resurse 
limitate.

Mai presus de toate, însă, perfecțiunea 
profesorului stă în inimă. În ultimă 
instanță, instrumentul ideal pe care 
îl folosește un profesor este el însuși. 
Întreaga sa ființă și existența sa plină 
sunt în același timp cartea sa de vizită 
și abordarea cu care vine în fața elevi-
lor săi. Aici, dascălul urcă pe o scenă 
unde rămâne potențialul său de a servi 
scopului pentru care a urmat această 
cale.

Formarea continuă

Oamenii învață mereu. Până la urmă, 
orice diamant are nevoie de șlefuire. 
Așadar, orice om are nevoie de per-
fecționare. Se perfecționează lucrând, 
învățând lucruri noi, specializându-se 

pe o nișă pentru care are deprinderi 
speciale. Pentru că plăcerea de a lu-
cra în domeniu e una, talentul e alta, 
munca e ceva cu totul diferit. Când te 
formezi, mai prinzi câte o chestie din 
zbor. O deprindere, o abilitate, o in-
formație. Adică, mai înveți o tehnică 
nouă, mai aprofundezi niște teme sau 
mai cercetezi niște rezultate. Când 
înveți, mintea nu stă degeaba. Pentru 
că, gândiți-vă: brutarul care nu știe să 
facă pâine are vreun client? Rodesc ră-
sadurile de legume sub mâna ezitantă 
a agricultorului care nu știe să le îngri-
jească? Ies cumva vasele bune sub niș-
te degete șovăielnice ale olarului?

Așa e și în pedagogie. Poți să ai talent 
cu carul, să atragi ca un magnet toate 
privirile, poți ai talentul nativ de a pre-
da cursiv și la sfârșitul orei toți cursan-
ții să înțeleagă perfect noțiunile. Poți 
să ai toate astea și poți să excelezi. Poți 
să susții un curs doar cu talentul? Ce se 
întâmplă mai departe?

Profesorii merg să se perfecționeze în 
domeniul pentru care s-au pregătit de 
la începuturile carierei. Pentru asta, 
fac tot felul de cursuri acreditate. Ofer-
ta e variată, mecansimul e simplu: se 
înscriu, sunt formați, testați și se cer-
tifică. Practic, e un proces cu rezultate 
bine definite, cu scopuri precise și cu 
obiective măsurabile. Perfecționarea 
formală are un rol bine definit în pro-
cesul educațional.



51 •Viitor pentru educație / Proeuro-Cons

Asta ar fi partea oficială a perfecționă-
rii. Fără însă să știe, școala în care pro-
fesorii predau este școala în care și ei 
înșiși sunt cursanți. Procesul educației 
copiilor, adolescenților, tinerilor, adul-
ților le imprimă o urmă de schimbare. 
E o schimbare milimetrică. Predân-
du-le cu mintea și cu inima celorlalți, 
ei se supun unei organizări riguroase, 
dezvoltă o intuiție forjată, își antrenea-
ză o memorie pe care o optimizează 
pas cu pas. Și toate astea le face numai 
predând. Și nu în orice fel, pentru că și 
modul de predare nu trebuie neglijat.

Responsabilitatea unui profesor e 
mare. Pentru că, dacă patiserul mai 
strică un ștrudel, nu e mare pagubă, 
dar un profesor nu are voie să greșeas-
că. Faptul că și-a ales responsabilitatea 
asta și faptul că dovedește că poate să 
o ducă sunt lucruri de lăudat.

E important ca un profesor să se for-
meze. Pentru că, până la urmă, profe-
sorul nu e cel care trebuie să ne toarne 
cunoștințele cu pâlnia în minte. E cel 
care trebuie să inspire idei, minți, sen-
timente și caractere, întocmai ca un li-
der veritabil.
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ÎNDEMN LIDERUL DIN TINE LA LECTURĂ...

ÎNVĂȚĂM DIN EXPERIENȚE

De multe ori, ne extragem experiențele din ceea ce oamenii au lăsat moștenire prin scris. 
Literatura e un izvor nesecat de extragere de exemple de bune practici sau de instrucțiuni 
folostoare pentru viața de zi cu zi.

Astfel de exemple ne vor fi prezentate azi de Victor Tița, în prezent director al Filialei Sla-
tina a Facultății de Management, Inginerie Economică în Agricultură și Dezvoltare Rurală 
din cadrul Universității de Științe Agronomice și Medicină Veterinară București. Cu o vastă 
experiență în științele afacerii, el îmbină armonios pregătirea sa filosofică cu cea din dome-
niul business, adăugate la experiența sa de șapte ani de director al Casei Corpului Didactic 
Olt, pregătind noi generații de lideri care vor sta la baza dezvoltării comunității.

Victor Tița
director USAMV București, FMIEADR, Filiala Slatina
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A
m recitit de curând 
două cărți impor-
tante într-o biblio-
grafie care ar viza 
Leadershipul – dar 

nu numai – care deschid, pe de o parte, 
un apetit pentru aprofundare prin stu-
dii de caz sau, pe de altă parte, pentru 
cercetări care să aibă în vedere contex-
tul local, apropiat nouă, al societății 
mereu surprinzătoare din România. 
Cele două cărți sunt: „Liderul poți fi 
tu” din seria Dale Carnagie și „Inteli-
gența emoțională în Leadership” a lui 
Daniel Goleman în colaborare cu An-
nie McKee și Richard Boyatzis.

Așadar, scriu acest articol ca un în-
demn să citiți aceste cărți, dacă nu ați 
facut-o deja,  aducând aici și câteva re-
pere care să trezească o curiozitate ce 
vă va duce la implicarea pentru înțele-
gerea aplicabilă a lor.

Golful nu e numai o mașină

În descrierea cărții lui Daniel Goleman 
am găsit o comparație foarte intersan-
tă legată de modul de a acționa al lide-
rului. Acesta este văzut ca un jucător 
de golf care intuiește ce crosă poate 
folosi pentru distanța la care trebuie să 
trimită mingea și nu stă prea mult pe 
gânduri în procesul de alegere a ei. Si-
gur, la baza acestei alegeri care din ex-
terior pare foarte ușoară stă un întreg 
mecanism ce se bazează pe inteligența 
emoțională a cărei activare, accesa-
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re, conștientizare duce la dezvoltarea 
competențelor de conducere aflate în 
stadii diferite, unori latente, în noi.

Amintesc de faptul că Dale Carnagie 
susținea ideea unui lider care nu se 
naște, ci se face și cartea sa aduce ar-
gumente solide în acest sens, la care 
subscriu. La fel se întâmplă și cu jucă-
torul de golf care pe baza competen-
țelor, abilităților, agilității dobândite 
poate fi regăsit într-un automatism al 
alegerii bazate pe experiență și exerci-
țiu care fac ca lucrurile să pară simple. 
În realitate nu sunt, ele bazându-se pe 
foarte multă muncă sedimentată în ex-
periență, încercări eșuate, timp înde-
lungat de antrenament și practică.

Competențele de conducere, așa cum 
identifică Daniel Goleman în cartea 
sa, care se dezvoltă conștientizând 
importanța inteligenței emoționale în 
leadership, sunt autocunoașterea, stă-
pânirea de sine, conștiința socială și 
gestionarea relațiilor. La rândul său, 
prima se ramifică în autocunoaștere 
emoțională, autoevaluare corectă și încre-
derea în sine. Stăpânirea de sine are cele 
mai multe atribute: autocontrolul, trans-
parența, adaptabilitatea, ambiția, iniți-
ativa, optimismul. Toate competențele 
sunt la fel de importante, și la o scurtă 
trecere în revistă remarcăm faptul că, 
așa cum se întâmplă într-o analiză de 
tip SWOT, autocunoașterea și stăpâ-
nirea de sine au un puternic caracter 
de gestionare a mediului interior, așa 

cum ne referim la punctele tari și slabe 
ce ne caracterizează, în timp ce conști-
ința socială și gestionarea relațiilor 
țin în mare parte de raportarea la me-
diul exterior la fel cum îi aparțin opor-
tunitățile și amenințările. Conștiința 
socială se caracterizează prin empatie, 
conștiință organizațională, solicitudine. 
Gestionarea relațiilor cere inspirație, 
influență, formarea altora, facilitarea 
schimbărilor, gestionarea conflictelor, spi-
ritul de echipă și colaborarea.

Și tu poți fi lider

Abordarea lideratului din seria Dale 
Carnagie pusă sub titlul „Liderul poți 
fi tu!” are în centrul său puterea de a 
influența oamenii, de a relaționa cu ei, 
și amintește de cartea - bazată chiar pe 
notițele, experiențele și reflecțiile sale 
- care i-a adus celebritatea autorului 
american: „Secretele succesului. Cum 
să vă faceți prieteni și să deveniți influ-
ent”, scrisă în 1936 și apărută în Româ-
nia în 1998. Alte două carți ale lui Car-
nagie, „Lasă grijile, începe să trăiești!” 
și „Cum să vorbim în public”, apărute 
la noi în țară abia în 2000, constituie 
șablonul de inspirație pentru Stuart 
Levine și Michael Crom, autorii cărții 
ce are în vedere pașii de devenire a li-
derului. Capitalul relațional, puterea 
de influență, comunicarea eficientă 
și principiul faptelor care sunt mai 
importante decât vorbele se exempli-
fică prin studii de caz, se demonstrea-
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ză, analizează, pun în grilă teoretizantă 
în așa fel încât să le adaptăm propriilor 
experiențe, fiind prezentate ca repere 
de top ale unui leadership performant.

Sunt două cărți ce lasă loc creativității, 
activează gândirea critică, te implică 
în cercetarea evenimentelor de zi cu zi 

etc. și, odată citite, printre multe alte-
le, susțin transformarea experiențelor 
de liderat - care așezate într-o altă grilă 
ar fi rămas fade - în povești cu tâlc uti-
le celor care ne urmează, în contextul 
unei societăți românești cu specificită-
țile și sensibilitățile sale.
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AUTOLIDERATUL

SCHIMBAREA DIN DEȘERTUL UMANITĂȚII

Cei care au ajuns la o înțelegere superioară asupra lumii ne spun că cel care se vede pe sine, 
își recunoaște neputințele și vrea să devină bun este mai mare decât cel care învie morții. 
Asta se întâmplă din cauza faptului că firea noastră de oameni e ușor atrasă de poleiala 
plăcerilor și se sperie ușor de monștrii fricii. Tot din cauza naturii ușor impresionabile a 
oamenilor, dorința de fală în fața oamenilor ne gonflează un eu care se poate ușor sparge în 
moduri nu prea fericite.

De-asta e importantă cunoașterea de sine, ca să ne păzească de alunecări, entorse de creier 
și fracturi de inimă. Mai mult, cunoașterea de sine îi păzește și pe ceilalți de accidentările 
produse de noi. De aceea, cunoașterea e putere. Și, acolo unde e putere, acolo e și stăpânire.

Nicolae Bold
vicepreședinte Asociația Proeuro-Cons
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C
ând suntem tineri, sun-
tem naivi.

Poate că nu visăm că 
vom stăpâni lumea în 
războaie armate în frun-

tea unui imperiu global. Avem însă în 
noi, instinctiv, un sâmbure de dorință 
de preamărire. Acolo, într-un străfund 
al creierului nostru, vrem să ieșim cu 
ceva în evidență în fața oamenilor. Și 
asta se vede în special odată cu anii ti-
nereții. Lipsa de experiență ne crește 
în noi pofta așa cum drojdia umflă alu-
atul și-l face mai mare. Această dorință 
e începutul unei pofte care de multe ori 
se dovedește a fi un pic prea puternică 
pentru puterile noastre, atât de puter-
nică încât ne poate încet, pe nesimțite, 
destabiliza și duce într-o zonă instabi-
lă.

Ne trezim, astfel, într-o zi cu soare 
dogoritor, în mijlocul deșertului vre-
murilor, că vrem, pe nepusă masă, să 
schimbăm lumea. Vedem în depărtarea 
orizontului un miraj bineplăcut ochi-
lor și dezmierdător minții, atât de real 
și de verosimil. Și ne facem planuri, ne 
dăm peste cap, ne facem calcule și...  
ce să vezi, surpriză, lumea nu dă doi 
lei ș-un bănuț pe eroica noastră între-
prindere de a o schimba.  Ajungem la 
orizont și mirajul ni se scurge printre 
degete în toropeala ascuțită a deșer-
tului. Atunci ajungem să ne conștien-
tizăm naivitatea. Atunci începe lunga 
cale a cunoașterii de sine, în contextul 

cunoașterii Liderului Suprem.

Calea singuraticului

Abia atunci vom fi cunoscut că schim-
barea lumii nu va fi avut de-a face cu 
noi.

Omul e permanent într-o stagiune. Fi-
ecare context al vieții îi e o scenă pe 
care el ține un monolog țesut din acți-
unile sale. Se pregătește cum poate sau 
se bazează pe improvizație. Regia e în-
tr-o forfotă continuă, luminile din spa-
te licăre, reflectoarele se aprind, spec-
tatorii aplaudă și sunt cu ochii ațintiți 
spre cel ce e pe scenă. Înfrigurat de 
emoțiile reprezentației, omul e atunci 
pe cont propriu. Toată performanța lui 
artistică e construită din frânturile de 
adevăr care-i formează personalitatea 
și din șirul deciziilor pe care le-a luat 
până atunci. Acolo, e doar el, integral, 
cu puterile și neîmplinirile lui.

Reprezentația e, de fapt, schimbarea 
pe care o producem în interiorul nos-
tru. Stăm sub semnul schimbării, pen-
tru că numai așa putem, pe nesimțite, 
să ne menținem dinamici. Numai prin 
schimbare ne putem scutura de frus-
trări, de neputințe și de frici și deve-
nim încet stăpâni ai caracterelor noas-
tre. Iar schimbarea ne face, paradoxal, 
stabili, pentru că devenim conștienți 
de capacitatea noastră și de ceea ce 
suntem în stare.

În tradiția creștină, cuvântul schim-
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bare se referă într-un sens profund la 
înnoire, la coborârea într-o stare de 
conștientizare a neputințelor, de as-
muare a greșelilor, de analiză a com-
portamentelor și la ridicarea consec-
ventă, mereu persistentă, permanent 
necesară. Acest ciclu devine astfel un 
fel de termostat al conștiinței noastre, 
prin care ne evaluăm în mod constant 
și obiectiv puterile și acționăm în con-
secință spre o versiune mai bună a 
noastră. Și pentru asta avem la dispo-
ziție trei filtre prin care știm unde ne 
găsim: filtrul rațiunii, conștiința, se-
condată de caracter și principii, filtrul 
inimii, de origine divină, emoția, și 
filtrul exterior, generat de feedback-ul 
persoanelor de care știm că au capaci-
tatea de a ne arăta, cu tact, atunci când 
am apucat pe arături.

Asta face un lider: e într-o stare per-
manentă de autoevaluare, pus în fața 
unei grile caudine obiective și, astfel,  
se îndreaptă cât mai aproape de ade-
văr.

Calea răbdării 

Iar schimbarea vine odată cu luarea 
unei decizii. De cele mai multe ori, 
avem de luat o decizie de procesor, bi-
nară, stânga sau dreapta, sus sau jos, 
alb sau negru, da sau nu. Schimbarea e 
un lucru determinist, care ține de mo-
mentul ultim al unei decizii. E un pro-
ces de lungă durată, de multe ori com-
plicat și care adaugă valoare mai mult 

decât ne putem imagina.

Suntem pe această cale niște întruchi-
pări ale lui Sisif, damnați să cărăm ace-
eași stâncă pe care, între noi fie vorba, 
o îngreunăm mereu cu permanenta 
noastră stare de plângere de sine. To-
tuși, o cărăm pe un urcuș și ne dăm 
seama că, odată cu fiecare creștere, 
mai lăsăm din neputințele noastre. Vor 
veni altele și altele, însă ceea ce con-
tează e că le împărțim inteligent în 
pietre mai mici de care scăpăm încet, 
rând pe rând. Și asta se întâmplă iar și 
iar, stâncă după stâncă, urcuș după ur-
cuș, într-o schimbare continuă.

Se spune că, în trecut, cu ocazia turni-
relor, câștigătorul se stabilea de regu-
lă după trei-patru runde. O frumoasă 
legendă spune însă că regulamentul 
primelor turnire era împlinit de regula 
victoriei prin răbdare: cel care era că-
zut, dat totuși se ridica și după cea de-a 
șaptea rundă reușea să câștige prin stă-
ruința sa de a nu se lăsa învins.

În mod existențialist, suntem lideri 
prin suma deciziilor noastre luate în 
procesul de schimbare, trecute prin 
cele șapte runde ale turnirului vieții 
noastre.

Anti-liderul

Spune o regulă nescrisă a programării 
că, în procesul de testare, trebuie să îți 
destructurezi propriul cod în așa fel 
încât să îl apropii cât mai mult de per-
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fecțiune. Cu alte cuvinte, îți distrugi 
creația propriilor mâini și ore întregi 
de somn nedormit ca să poți mai târziu 
evita greșeli extrem de scumpe, atât ca 
timp, cât și ca resursă financiară.

Așa procedează și un lider care e stă-
pân pe sine: își pune întreaga capacita-
te de liderat în topitoria îndoielii pen-
tru ca, mai târziu, să separe aurul curat 
al spiritului de lider de nesiguranțele 
și fricile resturilor de metale nepreți-
oase strânse în suflet din experiențe. 
Își pune, dacă vreți, spiritul de lider să 
renască într-un ciclu de căderi și ridi-
cări, de arderi și renașteri, ca o verita-
bilă pasăre Phoenix.

În procesul cunoașterii de sine, liderul 
devine, în mod alternativ, anti-lider, 
testându-și continuu propria structură 
de rezistență și stofa din care și-a ales 
să fie construit. În acest proces, frumos 
spus într-un cântec actual, anti-liderul 
„schimbă aurul în plumb, îl topește și-
apoi îl bea până la fund, ca gustul lui 
amar să îl transforme-n tun”, pentru ca 
mai apoi, să reia ciclul de schimbare 
către noi orizonturi, spre parcurgerea 
cât mai frumoasă a deșertului umani-
tății.

Responsabilitatea

De-aici, cu ajutor divin, liderul ajunge 
la cunoașterea de sine. Iar această cu-
noaștere de sine naște o radiografiere 
continuă a sinelui și un proces de per-
manentă dezvoltare născută din dorin-

ța de a deveni o versiune mai bună.

Prin însăși experiența sa de cunoaștere 
a sinelui, omul devine astfel mărturisire. 
Din lucrarea sa de devenire a propriu-
lui lider, devine automat lider celorlalți 
prin energia pe care o imprimă. Liderul 
împlinește astfel un potențial, talanții 
pe care l-a cultivat în mod eficient și 
pentru care primește responsabilitatea 
celor care aleg să îl urmeze.
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În procesul prin care trecem spre formarea individuală a personalității, trecem prin locuri 
care ne trasează în personalitate urme, ne formează obiceiuri și ne influențează chiar deci-
ziile în anumite momente ale vieții. Mai presus de locul fizic al formării noastre, ceea ce ne 
imprimă aceste trăsături în unicitatea personalității noastre este energia școlii. În termeni 
strict științifici de management, școala este o organizație, iar această energie este cunoscută 
pe scurt sub conceptul de cultură organizațională.

Din punct de vedere al vandabilității, cultura organizațională e interfața după care o unita-
te de învățământ se face cunoscută și este, deopotrivă, recunoscută în funcție de particula-
ritățile sale. Este modalitatea de a eticheta o organizație în funcție de un cod de conduite, 
atitudini și valori prin care organizația poate fi ușor diferențiată de potențiali concurenți 
pe piața studiilor superioare. Cine nu recunoaște, spre exemplu, celebra Universitate MIT 

CONTRIBUȚIA

PROGRAMUL DE LEADERSHIP ȘI MANAGEMENT ÎN ORGANIZAȚII-
LE ȘCOLARE
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A
m observat, astfel, 
că o cultură organi-
zațională sănătoasă 
este componenta 
dinamică a unei 

școli și totodată un indicator al sănă-
tății interne. O reprezentare externă 
realistă, transparentă, și un sistem de 
valori concret și bine articulat, în con-
cordanță cu reperele morale și etice 
ale societății, arată mersul bun al unei 
școli pentru comunitatea căreia îi ser-
vește interesele.

În cele din urmă, acest mers bun al șco-
lii își păstrează un ritm constant cres-
cător atâta timp cât organizația școlară 
nu pierde din vedere elementul esențial 
pentru care a fost concepută: formarea 
armonioasă a personalității umane. De 
altfel, faptul că totul merge bine într-o 
școală se traduce prin tinderea asimp-
totică spre un caracter de perfecțiune, 
întocmai ca într-un ceasornic al cărui 
mecanism înaintează negripat într-un 
ritm constant.

Capitalul organizației școlare

Rotițele acestui mecanism organiza-
țional școlar sunt constituite în mare 
măsură ca în orice alt tip de organiza-
ție, sub forma celor patru tipuri de ca-
pital: uman, financiar, tehnologic și in-
formațional. În mod real, aceste tipuri 
de capital se integrează și funcționează 
complementar. 

Specificul formei de organizare, cel 
public, de stat, determină finanțarea 
școlilor de la bugetul de stat, în acest 
fel bugetul fiind în mare parte acope-
rit. Independența financiară este în 
acest fel destul de scăzută, dată fiind 
și de natura obligatorie a existenței 
organizației școlare. De asemenea, in-
frastructura tehnologică este un adju-
vant extrem de important, în contex-
tul evoluției digitale, în colaborare cu 
tehnici educaționale tradiționale, deja 
consacrate, dar și în direcția dezvoltă-
rii componentei de cercetare cu ajuto-
rul acestor instrumente tehnologice. 
În ceea ce privește utilitatea informa-
țională, eficiența este crescută prin ex-
ploatarea unui volum cât mai mare de 
date de o calitate foarte bună și scopul 

ca o pepinieră a cercetătorilor științelor exacte din întreaga lume sau proverbiala sobrietate 
care învăluie Sorbona într-o cetate a științelor juridice?

Pe măsură ce ne adâncim în fibrele acestei culturi organizaționale, observăm însă că acest 
tip de cultură e de multe ori privită ca un apanaj al celor afiliați ei, ca un fel de cetate des-
chisă doar celor inițiați. De altfel, a aparține unei culturi organizaționale se traduce prin 
declararea publică a acceptării codului de conduite și valori ale organizației și dă o respon-
sabilitate la a menține ștafeta acestui cod în societate. Astfel că, din punct de vedere struc-
tural, cultura organizațională e spiritul care însuflețește zidurile unei unități de învățământ 
și o transformă în punct de lansare către borne viitoare ale dezvoltării personale.
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educațional poate fi mai bine atins.

Singura diferență derivă din scopul ul-
tim al organizației școlare, și anume 
importanța care trebuie dată factorului 
uman, pentru care, de altfel, a și fost 
creată unitatea de învățământ. Trebu-
ie, deci, acordată o importanță deose-
bită motivării oamenilor care se află de 
ambele părți ale catedrei, atât resursei 
umane implicate în educarea copiilor, 
a copiilor în sine și a personalului au-
xiliar implicat în procesul educațional.

Sistemul organizației școlare

Având scopul stabilit în același mod în 
care căpitanul stabilește cursul corabi-
ei, organizația școlară trebuie privită 
integrat, sub forma unui sistem ciber-
netic sau, după cum este cunoscut în li-
teratura de specialitate, sub numele de 
modelul cutiei negre. Această modela-
re permite vizualizarea cât mai clară a 
resurselor avute la dispoziție, care pot 
fi transformate oricând în factori, și a 
finalităților, care nu trebuie pierdute 
din vedere în niciun moment al activi-
tății școlare. Vorbim în acest context 
de resursa umană care este activată 
sub formă de factor prin dezvoltarea 
personalității și adusă în starea adultă 
prin folosirea diverselor metodologii și 
instrumente didactice către finalitatea 
procesului educațional.

Leadership și management în organizați-
ile școlare

Am înțeles și noi importanța leader-
ship-ului în viața organizațională a 
școlii și necesitatea aplicării lui în mod 
adaptat contextului social și economic 
în care se găsește mediul educațional 
românesc. Așa că am acreditat în urmă 
cu un an și jumătate un program de 
formare continuă care să îndeplinească 
cerințele și să răspundă la nevoile unui 
mediu managerial școlar în continuă 
dezvoltare.

Astfel, programul „Leadership și ma-
nagement în organizațiile școlare” 
pune în fața cursanților o serie întrea-
gă de metode, instrumente și tehnici 
folositoare pentru cei care doresc să 
aprofundeze mecanismele implicate în 
buna funcționare a activității educa-
ționale în cadrul organizației școlare. 
Programul cuprinde discipline care cu-
prind o arie mai largă de  domenii, de 
la analize ale mediului educațional și 
a nevoilor actorilor acestuia, manage-
mentul finanțării, abordări referitoare 
la resursele umane și până la manage-
mentul proiectelor și activităților șco-
lare.

Programul este acreditat de Ministerul 
Educației Naționale conform Ordinu-
lui nr 4586 din data de 09.08.2017. Con-
form acestei acreditări, programul are 
o durată de 120 de ore care însumează 
parcursul educațional a șapte module. 
În urma acestui parcurs, cursanții vor 
dobândi competențe referitoare la:
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- utilizarea unui set de concepte spe-
cifice în analiza de nevoi a școlilor din 
perspectiva leadership-ului și manage-
mentului educational;

- analizarea rolului și responsabilităţi-
lor managerului școlar cu competențe 
antreprenoriale;

- dezvoltarea strategiilor de planifica-
re inovativă a intervenţiilor la nivelul 
școlii prin utilizarea surselor de finan-
țare extrabugetară;

- formarea și utilizarea competențelor 
transversale în realizarea unei școli in-
clusive;

- utilizarea de strategii inovative de fa-
cilitare a diferitelor intervenţii educa-
ţionale necesare la nivelul școlii;

- selectarea/utilizarea adecvată a meto-

delor și mijloacelor necesare motivării 
cadrelor didactice din unitatea școlară 
pentru creșterea calității procesului 
educațional;

- elaborarea de oferte extracurriculare 
și non-formale la nivelul școlii, centra-
te pe elev și nevoile acestuia.

Programul are o accentuată aborda-
re apropiată de tehnologie, cursurile 
acestuia desfășurându-se în format 
blended-learning, aproximativ jumă-
tate dintre ore fiind parcurse în cadrul 
unei platforme on-line de cursuri.

Nu în ultimul rând, programul oferă și 
certificarea oficială, prin intermediul 
căruia se obțin 30 de credite transfe-
rabile, folositoare pentru definitivarea 
unui dosar personal necesar pentru 
dezvoltarea profesională în domeniul 
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educațional.

Cum mă înscriu

Programul se desfășoară în parteneriat 
cu instituții locale interesate, în gene-
ral Casele Corpului Didactic județene. 
În acest fel, desfășurarea cursurilor are 
un grad mare de particularitate loca-
lă, iar cursanții au posibilitatea de a 
se înscrie și a urma cursurile acestui 
program mult mai ușor, la nivel local 
sau regional. Înscrierile se pot face fie 
la sediile acestor instituții, dacă acest 
program a fost selectat și acreditat 
pentru desfășurare în acea instituție, 
fie prin diverse mijloace fizice sau 
electronice, contactând direct mem-
brii echipei Proeuro-Cons.

Pe scurt

Programul s-a stabilizat deja în peisa-
jul mediului de formare continuă nați-
onal și este unul dintre programele de 
bază pentru dezvoltarea profesională 
a cadrelor didactice din întreaga țară. 
Elementul definitoriu în argumenta-
rea acestuia este participarea până în 
acest moment a aproximativ 1500 de 
cursanți la activitățile educaționale ale 
acestui program.

Un element important pentru reușita 
reformei este pregătirea cadrelor di-
dactice și managerilor școlari pentru 
aplicarea noilor abordări ale procesu-
lui educațional. Conform Strategiei 
Naționale privind Învățarea pe tot Par-
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cursul Vieții, diversificarea ofertei de 
formare trebuie să reprezinte o reacție 
firească a sistemului de formare și tre-
buie să includă, pe lângă conținuturile 
tradiționale, referitoare la didactica dis-
ciplinei, programe de management, de 
leadership educațional, antreprenoriat 
sau management de proiect, elaborarea 
și implementarea unor proiecte de in-
tervenție personalizată, astfel încăt ma-
nagerul să răspundă nevoilor unei școli 
în continuă schimbare, o școală conec-
tată la nevoile societății.



• 66Viitor pentru educație / Proeuro-Cons

OFERTA PROEURO-CONS
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