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încrezători şi sunt perfect conştienţi şi de calităţile pe care le
au şi de minusurile lor.
Autoreglarea – aceasta e abilitatea de control a emoţiilor şi
impulsurilor. Cei care nu sunt de obicei geloşi sau nu se
enervează, cei care nu iau decizii impulsive se numără printre
cei care pot avea o inteligenţă emoţională matură.
Motivaţia – oamenii cu un grad
înalt de inteligenţă emoţională sunt
şi foarte motivaţi. Sunt capabili să
ignore rezultate pe termen scurt
pentru beneficii pe termen lung.
Sunt extrem de productivi, le place
competiţia şi sunt eficienţi în ceea ce
fac.
Empatia – e probabil cel mai
recunoscut atribut care întregeşte
panoplia inteligenţei emoţionale.
Indivizii empatici recunosc uşor
tipurile de emoţii din alţii şi de aceea
pot relaţiona mai uşor. Nu se
ghidează după stereotipuri şi nici nui judecă uşor pe alţii.
Abilităţi sociale – cei care au
abilităţi sociale dezvoltate sunt şi
inteligenţi emoţional. În mod curios,
aceştia preferă să-i ajute pe alţii,
chiar în detrimentul lor. Sunt buni
comunicatori şi pot gestiona cu
uşurinţă conflictele.
În
organizaţii,
inteligenţa
emoţională este luată în considerare, în special atunci când
se vorbeşte despre factori organizaţionali precum
schimbarea organizaţională, leadership, managementul
performanţei, stress-ul ocupaţional, nivelul de satisfacţie al
angajaţilor etc.
Studiile realizate în 500 de companii din întreaga lume de
Daniel Goleman, considerat părintele conceptului de
inteligenţă emoţională, au dezvăluit că angajaţii cu un EQ
ridicat îşi valorifică potenţialul cognitiv şi emoţional de care
dispun şi ajung în poziţii de conducere. Cu cât un angajat
avansează mai mult în companie, cu atât inteligenţa
emoţională devine mai importantă. Managerii de echipe
trebuie să fie capabili să îşi adapteze emoţiile la cele ale
subordonaţilor şi, de asemenea, să seteze o anumită
atmosferă emoţională în cadrul echipei care să eficientizeze
lucrul. Adoptarea unui comportament care are la bază clişeul
„a-ţi lăsa problemele personale/emoţiile la uşa biroului” s-a
dovedit a nu fi benefică pentru activitatea din cadrul
companiilor. Lipsa totală a emoţiilor la locul de muncă
produce apariţia unor relaţii rigide între angajaţi, bazate fie
pe indiferenţă, fie pe frică şi autoritate. Pe de altă parte,
exprimarea excesivă a emoţiilor este la fel de contraindicată.
Aplicarea principiilor inteligenţei emoţionale la locul de
muncă înseamnă tocmai găsirea unui echilibru între cele
două situaţii menţionate. Reprimarea ponderată a propriilor
emoţii şi reacţia inteligentă la emoţiile celorlalţi pot face
diferenţa între un manager de succes şi unul care eşuează în
această poziţie.
Continuarea in pagina 3
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Aristotel descria inteligenţa emoţională astfel: „Oricine se
poate supăra şi enerva - este atât de simplu! Dar să te superi
pe cine trebuie, atât cât trebuie, atunci când trebuie, cu un
motiv foarte bine definit şi în modul cel mai potrivit este mult
mai greu”.
Termenul „inteligenţă emoţională (EQ)” a fost folosit
pentru prima dată în
literatura de specialitate
de către psihologii Peter
Salovey şi John Mayer,
într-un articol din anul
1990.
Howard Gardner a
introdus conceptul de
”Inteligente Multiple”. El
argumenta că există nu
doar un singur tip de
inteligenţă, cea măsurată
prin teste şi dezvoltată în
cadrul şcolar, ci multiple
tipuri de inteligenţe. El a
inventat sintagma: „Nu
întrebaţi cât de deştepţi
sunteţi, ci cum sunteţi
inteligenţi”. Gardner a
identificat 7 tipuri de
inteligenţă diferite de
abilităţile comunicative şi
matematice
uzuale.
Printre acestea, el a inclus
şi două abilităţi personale:
auto-conştientizarea stărilor interioare şi interactivitatea
socială eficientă.
Cele 7 tipuri de inteligenţă ale lui Gardner sunt:
* Inteligenţa Matematică – Logică
* Inteligenţa Interpersonală
* Inteligenţa Spaţială
* Inteligenţa Ritmic – Muzicală
* Inteligenţa Intrapersonală
* Inteligenţa Kinestetică
* Inteligenţa Lingvistic – Verbală
Inteligenţa emoţională este o inteligenţă socială sau
interpersonală care le permite oamenilor să îşi recunoască
propriile emoţii, dar şi pe ale celorlalţi. Inteligenţa
emoţională este cea care ne face să diferenţiem între
multitudinea de emoţii pe care le simţim sau pe care le
percepem la ceilalţi şi ne ajută să luam deciziile potrivite în
situaţii concrete.
Inteligenţa emoţională este formată din patru elemente:
* Înţelegerea mai bună a propriilor emoţii;
* Gestionarea eficientă a propriilor emoţii şi creşterea
semnificativă a calităţii vieţii;
* Înţelegerea mai bună a celor din jur şi o convieţuire cu un
grad de confort ridicat;
* Crearea de relaţii mai bune la toate nivelurile cu cei din
jur şi creşterea productivităţii şi a imaginii personale.
Atributele inteligenţei emoţionale
Conştiinţa de sine – cei care au inteligenţă emoţională sunt
de obicei foarte conştienţi de sine. Îşi înţeleg emoţiile şi, din
acest motiv, nu se lasă controlaţi de acestea. Sunt de obicei
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Să iubim cărţile!
Parcursul existenţial al fiecăruia dintre noi reprezintă o confirmare a faptului că
între carte şi cititorul său se creează şi consolidează o relaţie de comunicare, un joc
dual de transmitere şi de receptare a unui mesaj prin intermediul unei idei, la care
se adaugă maniera de identificare şi de prelucrare a acesteia. Este vorba, în acest
caz, despre o relaţie care, rândul ei, depinde atât de specificul cărţii cât şi de
interesul - latent sau activat - al cititorului.
În funcţie de specific, fiecare carte are o temă centrală, constituită din mai
multe părţi care, la un loc, formează o sinteză între ansamblu şi detalii mai mult
sau mai puţin semnificative iar, pe de altă parte, fiecare componentă îşi are propria
ei structură în tema prin care se stabilesc legăturile de interdependenţă şi de
subordonare.
În acelaşi timp, nu trebuie neglijată nici diferenţa ce poate apărea între
înţelegerea unui text sau a unei cărţi în ansamblul ei şi capacitatea noastră de-a
exprima prin cuvinte mesajul transmis, cauza acestui decalaj confirmat la unii
cititori fiind dată de lipsa capacităţii dobândite prin exerciţiu şi antrenament dea vorbi în propoziţii concise. După cum este lesne de observat, un cititor versat
simte şi ştie foarte bine că exista mai multe feluri de-a exprima mesajul unei cărţi,
iar calitatea fiecăruia depinde, în primul rând, de claritatea exprimării. Este
unanim recunoscut că una şi aceeaşi carte se prezintă în moduri diferite fiecărui
cititor, astfel că, deşi cititorii sunt diferiţi, cartea este aceeaşi, precum realitatea
obiectivă care trece prin mai multe minţi subiective.
Se pare că aceste reguli sunt valabile şi pentru scris, din simplul motiv că ele
sunt complementare, situaţie identică inclusiv pentru acţiunile de-a învăţa şi dea fi învăţat. Astfel, dacă autorii şi profesorii nu şi-ar organiza comunicarea, dacă
n-ar reuşi s-o sistematizeze şi să-i unifice părţile, n-ar putea pretinde celor care
receptează mesajul (cititori, elevi, studenţi) să găsească unitatea acestuia şi să-i
identifice structura. Probabil că fiecare dintre cei care am fost puşi în situaţia
transmiterii şi explicării unor cunoştinţe am simţit nedumerirea şi frustrarea că,
deşi nu facem diferenţe şi discriminări între cursanţi (predarea fiind întotdeauna
frontală), rezultatele obţinute la examene sunt, de obicei, diferite. Explicaţia ar
putea consta în faptul că, deşi conţinutul este acelaşi, iar transmiterea lui se
realizează după anumite proceduri, el se aplică şi se receptează diferit. În acest fel,
cititorul, respectiv cel care se lasă învăţat, va încerca până la urmă, pe cont propriu
şi în funcţie de posibilităţi, să descopere mesajul din spatele textului sau al
subiectului. La rândul lui, autorul sau cel care transmite mesajul va face tot

posibilul să-i dea un stil specific de abordare. Până la urmă, tocmai acest stil este
cel care va oferi elementele de atractivitate, menite să dea viaţă cărţii sau
subiectului transmis prin viu grai. Cu alte cuvinte, orice temă scrisă sau vorbită
trebuie să aibă unitate, claritate, coerenţă. Numai că şi receptorul mesajului
trebuie să depună un efort conştient, centrat pe identificarea unităţii, aprecierii
clarităţii şi coerenţei, toate acestea fiind posibile prin sesizarea părţilor şi a ordinii
lor interne.
Deasupra celor menţionate anterior, tronează legea de aur conform căreia rolul
regulilor şi al procedurilor este de a distinge cărţile bune de cele proaste. De
exemplu, dacă un cititor experimentat nu reuşeşte să surprindă tema centrală a
unei cărţi şi să-i identifice părţile componente ori relaţiile dintre ele, în mod sigur
este vorba despre o carte proastă, indiferent de reputaţia ei. Pe de altă parte, eşecul
înţelegerii unei cărţi sau teme supuse expunerii se poate datora inclusiv cititorului
sau celui care se lasă învăţat, deoarece nu a acumulat suficientă experienţă
anterioară şi nu posedă motivaţia curiozităţii cognitive. În acest caz, cauza poate
fi îndepărtată dacă cel care doreşte să înveţe şi să înţeleagă îşi adaptează
preocupările intelectuale la nivelul lui de cunoaştere şi de interes pentru că, până
la urmă, oricare ar fi minusurile fiecăruia dintre noi, suntem mai mult decât am
devenit.
Conf. univ. dr. Mihaela Duţu,
F.M.M.A.E. Rm.Vâlcea
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Discul Nebra, cel mai vechi calendar astronomic din lume
Discul Nebra a fost descoperit în Germania în 1999 şi este considerat primul
calendar astronomic creat vreodată, datând din jurul anului 1600 î.e.n. Discul este
din bronz, are un diametru de 32 cm şi are un desen realizat cu aur, care
reprezintă Luna şi câteva stele.
Cu ajutorul lui, oamenii din Epoca Bronzului puteau calcula perioadele pentru
recoltă, primăvara şi toamna. În Germania, perioada ideală de semănat era atunci
când Pleiadele, un grup de stele foarte vizibile pe cer, erau aproape de Luna nouă,
moment care însemna începutul primăverii. Când aceste stele erau aproape de
Luna plină, era începutului toamnei, deci timpul pentru adunarea recoltei.
Discul a fost descoperit alături de alte artefacte din bronz, printre care săbii,
topoare, o foarfecă şi fragmente de brăţări. Obiectele au putut fi datate pentru că
în interiorul unei săbii a fost găsită o bucată de lemn.
Discul Nebra este un calendar lunar, iar pentru acurateţe era adăugată la un
anumit interval de timp o a treisprezecea lună a anului. Acest disc este foarte
complicat, arheologii fiind impresionaţi de complexitatea lui. Deşi există
calendare mai vechi, cum sunt cele descrise pe pereţii piramidelor egiptene,
acestea nu sunt aşa de detaliate.
În iunie 2013, Discul Nebra a fost declarat de UNESCO drept una din cele
mai importante descoperiri arheologice ale secolului XX.
Discul a fost găsit întâmplător, de către doi căutători de comori, cu ajutor unor
detectoare de metal, într-o pădure de lângă oraşul Nebra, la 160 km sud-vest de
Berlin. Se spune chiar că hoţii de comori, alături de doi arheologi amatori, au
încercat să vândă ilegal discul, dar au fost arestaţi.

Peştera lui Hades, unul dintre cele mai vechi şi importante sate preistorice
O peşteră uriaşă din Europa pare să fi fost unul dintre cele mai vechi şi
importante sate preistorice, înainte să se prăbuşească şi să îşi îngroape locuitorii.
Aşezările complexe din interiorul peşterii dar şi cele din apropierea ei sugerează
că civilizaţiile preistorice din Europa au fost mult mai complexe decât se credea
până acum.
Peştera, localizată în Grecia şi descoperită în 1958, poartă numele de
Alepotrypa, iar legenda spune că ea a fost descoperită de un vânător care

şi-a urmat câinele până aici.
După descoperire, oficialităţile greceşti au avut să includă peştera pe lista
obiectivelor turistice, dar arheologii, care şi-au dat seama de importanţa istorică a
locului, au făcut tot ce le-a stat în putinţă pentru a o proteja.
Camera principală a peşterii are o înălţime de aproape 60 de metri şi se întinde
pe 100 de metri. În total, peştera are 1.000 de metri, cuprinzând chiar şi un mic
lac în interior.
„Dacă aţi văzut filmele din trilogia Stăpânul inelelor, atunci acest loc v-ar putea
aminti de minele din Moria”, a declarat cercetătorul Michael Galaty.
De-a lungul timpului, excavările, care au început din anii ‘70, au scos la
suprafaţă unelte, vase de lut, artefacte din obsidian, argint sau cupru, care datează
din Neolitic, perioadă care în Grecia a început acum 9.000 de ani.
Potrivit specialiştilor, peştera nu era considerată numai un adăpost, ci şi un loc
unde se efectuau ceremonii şi ritualuri, un fel de catedrală preistorică.
După prăbuşirea peşterii, eveniment ce a avut loc acum 5.000 de ani, probabil
din cauza unui cutremur, şi în urma căruia locuitorii au fost îngropaţi de vii, zona
pare să fi rămas nelocuită.
Cercetări recente indică faptul că oamenii de aici realizau ritualuri de îngropare
a morţilor chiar în această peşteră, evenimente ce presupuneau şi depozitarea unor
cantităţi mari de vase de lut.
Aceste ritualuri reprezintă un subiect destul de controversat, unii cercetători
fiind de părere că obiectele din lut nu ar fi originare din această regiune, ci că ele
ar fi fost aduse aici de pelerini. Prin urmare, unele teorii susţin că peştera
Alepotrypa ar fi fost un fel de loc de pelerinaj unde erau îngropaţi oameni
importanţi.
Ca urmare a acestei teorii, oamenii de ştiinţă nu exclud nici posibilitatea ca
acest loc să fi fost considerat un fel de poartă de acces spre regatul lui Hades, zeul
grec care a constituit o adevărată sursă de fascinaţie legată de lumea de dincolo.
Ramona – Gabriela Eana
Sursa: www.dailymail.co.uk; www.livescience.com
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Inteligenţa emoţională la locul de muncă
-continuare pagina 1Încă de la primul articol publicat de Daniel Goleman, în Harvard
Business Review, în 1998, a fost evidenţiată relaţia strânsă dintre abilităţile
de inteligenţă emoţională şi eficienţa activităţii manageriale. S-a studiat
apoi extrem de intensiv inventarul competenţelor necesare unui
manager, precum şi comportamentul managerilor cu rezultate medii,
comparativ cu al celor care obţin rezultate excepţionale. Ambele abordări
au confirmat faptul că:
•
nivelul de inteligenţă cognitivă (IQ),
•
cel de pregătire academică şi profesională,
•
precum şi experienţa acumulată
nu reprezintă decât fundamentul succesului unui manager, acestui set
de variabile putându-i-se aloca între 10 şi 20% din rezultatele obţinute de
organizaţie.
În schimb, abilităţile de inteligenţă emoţională, precum:
•
autocunoaşterea şi autocontrolul la nivel emoţional,
•
empatia (capacitatea de detectare, înţelegere şi acceptare a
emoţiilor altora),
•
comunicarea implicând şi latura emoţională,
•
gestionarea stresului,
•
capacitatea de rezolvare a problemelor prin implicarea celorlalţi,
determină 25 - 65% din rezultatele organizaţionale, în funcţie de
industrie.
Conform studiului „Inteligenţa emoţională la locul de muncă”, realizat
de compania Competent Consulting în anul 2007, românii au un nivel de
inteligenţă emoţională similar cu al americanilor. Îi depăşim din acest punct de
vedere pe locuitorii ţărilor nordice, dar ne plasăm sub nivelul italienilor sau al
israelienilor. Bărbaţii stau ceva mai slab decât femeile în privinţa capacităţii de aşi recunoaşte şi de a-şi controla emoţiile, în schimb le depăşesc în privinţa
capacităţii de automotivare.
Cum poţi dezvolta inteligenţa emoţională
• Practică zilnic 1 minut de emoţii pozitive. În acel minut, străduieşte-te să vezi
lucrurile frumoase din jur.
• În timp ce ai emoţii negative, observă-te! Este reacţia ta justificată? Fii sincer
cu tine însuţi!
• Învaţă să nu mai iei la modul personal ceea ce ţi se întâmplă. Majoritatea
problemelor care apar sau care ne sunt create de altcineva nu sunt îndreptate
special împotriva noastră. Nu ţi se întâmplă doar ţie, cu toţii „beneficiem” de
aceleaşi probleme.
• Găseşte unul sau mai mulţi parteneri de evoluţie, care să te susţină şi să-ţi
ofere feedback.
• Spune „Îmi pare rău”, „Ai dreptate”, „Îmi cer scuze”, „Mulţumesc”.
• Învaţă să râzi de tine însuţi. Evită să fii exagerat de serios, învaţă să te iei
singur peste picior, cu umor.
• Opreşte-te, respiră încet şi zâmbeşte. Mergi mai departe!
• Există alimente care ajută la crearea unei stări emoţionale pozitive, prin
substanţe precum serotonina. Printre cele mai cunoscute astfel de alimente sunt
bananele şi ciocolata.
• Fă-ţi ordine în lucruri. Dăruieşte-le pe cele care nu-ţi mai sunt necesare.
• Fă complimente. Nu aştepta ceva în schimb. Mulţumeşte atunci când le
primeşti. Zâmbeşte!
• Fă 20-30 de minute mişcare în fiecare zi.
• Foloseşte umorul în viaţa de zi cu zi. Are capacitatea de a detensiona

majoritatea situaţiilor în care te afli.
• Fă acte de caritate. Dacă e posibil să fie anonime, şi mai bine.
• Cere ajutorul altora când ai nevoie de el. De obicei îl vei primi.
• Alege-ţi cu atenţie prietenii. Gândeşte-te ce înseamnă că cineva îţi este
prieten şi fii mai selectiv.
• Când nu ştii dacă să faci ceva sau nu, imaginează-ţi ce se poate întâmpla în
cel mai rău caz posibil. Dar în cel mai bun? Întreabă-te ce e cel mai probabil să se
întâmple.
• Lucrează puţin să devii mai încrezător în propriile forţe.
• Vorbeşte cu cineva despre problemele tale.
• Acordă atenţie modului în care arăţi. Un aspect îngrijit, pe care-l vei observa
în oglindă sau în ochii celorlalţi, te va ajuta în relaţiile cu cei din jur.
• Acceptă lucrurile pe care nu le poţi schimba, aşa cum sunt.
• Intră în contact cu oameni ce te pot inspira.
• Acordă atenţie modului în care te caracterizezi şi vorbeşti cu tine însuţi.
• Stabileşte-ţi unele obiective pe care să-ţi propui să le realizezi. Încearcă să-ţi
stabileşti un mic obiectiv zilnic pe care să-l realizezi.
• Felicită-te atunci când ai făcut o treabă bună.
• Fii răbdător cu tine însuţi. Schimbarea şi evoluţia au nevoie de timp.
• Învaţă să spui „nu” celorlalţi şi „da” ţie. Alege-ţi valorile şi rolurile personale şi
ghidează-te după ele. Apoi redu numărul de angajamente personale pe care leai luat.
• Devino propriul tău coach şi mentor. Pentru asta, ţine cont de câteva reguli
în relaţia cu tine însuţi:
•
Respectă-te. Poţi să te critici, dacă o faci constructiv.
•
Nu-ţi vorbi niciodată altfel decât ai face-o cu cineva la care ţii.
•
Când te-ai tratat într-un fel care este lipsit de respect, procedează la fel ca
în relaţiile cu ceilalţi: cere-ţi singur scuze şi străduieşte-te să nu mai repeţi.
•
Participă la traininguri de inteligenţă emoţională
http://www.hipo.ro
http://www.inteligenta-emotionala.ro
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ISCAP
partener al Universității Constantin Brâncoveanu

Sursa: ISCAP International Office © 2014 | ISCAP
http://iscap.ipp.pt/gri/drupal/?q=information

Universitatea Constantin Brâncoveanu din Piteşti are un parteneriat de
excelență cu Institutul Superior de Contabilitate şi Administraţie din Porto,
Portugalia pentru programe de mobilităţi de practică cât şi mobilităţi pentru
studii pentru studenţi, dar şi programe de mobilităţi de predare și de cercetare
pentru profesori. Astfel, prin Programul Uniunii Europene pentru Educaţie,
Formare, Tineret şi Sport, ERASMUS+ ca de altfel și în vechiul Program Erasmus
LLP (Life Long Learning) în domeniile: studii de afaceri și management,
economie, turism, catering și management hotelier, comunicare și relații
publice, peste 200 de studenți brâncoveni au studiat sau au făcut practică la
ISCAP.
ISCAP - Institutul Superior de Contabilitate si Administraţie din Porto – este
parte din cel mai mare și mai prestigios institute de învățământ superior din
Portugalia, Institutul Politehnic din Porto (IPP) și oferă celor aproape 5.000 de
studenţi ai săi o serie de programe universitare și postuniversitare inovatoare.
Este un punct de referinţă naţională în ceea ce privește studiul științelor din
domeniul afacerilor și contabilității, prin cursurile de simularea întreprinderii
(Enterprise Simulation), prin care își propune să ofere studenților un mediu de
afaceri exigent, complex, universal și avansat din punct de vedere tehnologic.
Mai mult, ISCAP dispune de centre moderne de Multimedia și Marketing
avansate iar din 2003, a reuşit să creeze Paol - Support Project Online, o
platform b-learning bazată pe Moodle și create cu scopul de a-i ajuta pe
studenţi și profesori să dezvolte metode alternative în procesul de predare învățare.
De-a lungul anilor, ISCAP a încercat să diversifice cooperarea internațională
și a dezvoltat o rețea vastă de parteneriate, atât în Europa, cât și în Brazilia. Este
un partener de nădejde al mai multor rețele internaționale, cum ar fi AFECA,
SPACE sau EdiNeb.
Sursa: ISCAP International Office © 2014 | ISCAP
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Institutul Superior de Contabilitate si Administraţie din Porto este foarte
interesat si activ în procesul de internaționalizare și doreste să crească numărul
de programe de schimb pentru studenți, cât și pentru profesori și alte categorii
de personal şi dezvoltarea de experiențe interculturale în rândul comunităților
sale.
Sursa: ISCAP International Office © 2014 | ISCAP
http://iscap.ipp.pt/gri/drupal/?q=information

sursa imagine: edu-news.ro

N A R G

Sursa: IPP
http://ipp.pt/fileserver/fckeditor/08ISCAP007.jpg

