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Descoperă liderul din tine! 

 

În perioada 3 - 7 iulie 2017, cinci dintre angajații Ordinului Asistenților Medicali 

Generaliști, Moașelor și Asistenților Medicali din România – Filiala Iași au participat la cursul 

“Discover the leader in you!” desfăşurat la Cracovia, Polonia, în cadrul proiectului „Mobilități de 

pregătire pentru o organizație puternică!” finanțat în cadrul Programului ERASMUS+, Acțiunea 

Cheie 1 – Educația adulților. 

La curs, cei 5 membri ai Biroului Consiliului Județean s-au familiarizat cu aspecte 

precum atitudinea profesională şi responsabilitatea ȋn management, competenţe, comportamente, 

acţiuni ale liderului, stiluri de leadership, leadership versus management, puterea ȋn management 

şi leadership, abordări practice ȋn leadership. 

Aceștia au fost familiarizați cu deprinderi privind competențele manageriale, corelate cu 

motivația, prin studii de caz, feedback atât de la participanți cât și de la formator și observarea 

diverselor stiluri de management. 

Cursul s-a axat, în principal, pe exerciții practice în proporție de 80% și doar 20% teorie. 

Ideea de bază este de a aplica toate cele învățate de către fiecare participant, sub îndrumarea 

formatorilor. Exercițiile implică sesiuni de brainstorming, jocuri sau activități adaptate temei 

cursului. 

Participanții au simțit că sunt într-o echipă unde pot greși și învăța să se dezvolte și să 

contribuie la dezvoltarea celorlalți. Consideră că a fost un curs extrem de util în adevăratul sens 

al cuvântului încă din prima zi. A avut un format excelent, cu adevărat orientat pentru 

deprinderea abilității de a fi trainer și un cadru care facilitează performanța. Greșelile au 

reprezentat oportunități de a învăța și de a câștiga încredere de sine. 

Cursul a avut mai multe obiective, între care menționăm: 

 Îmbunatăţirea competenţelor managerilor pentru motivarea eficientă a echipei; 

 Adaptarea şi utilizarea conştientă a stilului de leadership potrivit fiecărei situaţii, 

pentru creşterea competenţei şi angajamentului membrilor echipei; 
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 Dezvoltarea abilităţilor necesare pentru coordonarea eficientă a angajaţilor ȋn 

vederea îmbunătăţirii rezultatelor; 

 Creşterea performanței manageriale prin abordarea potrivită în relațiile cu 

angajații sau membrii echipei. 

Cursanții au  rămas cu o impresie foarte bună în urma participării la acest curs interactiv 

organizat de organizația poloneză iDevelop și susținut cu mult profesionalism de formatorul 

Magdalena Tworek. Pe lângă faptul că au avut ocazia de a învăța lucruri noi, cu aplicabilitate 

practică, s-au bucurat de ospitalitatea gazdelor, dobândind noi experiențe prin interacțiunea cu 

ceilalți participanți internaționali care au urmat cursul. 

Finalitatea celor  5  participări ale Ordinului Asistenților Medicali Generaliști, Moașelor 

și Asistenților Medicali din România – Filiala Iași se va concretiza în beneficiile aplicabile în 

mediul organizațional, precum înlăturarea barierelor de comunicare, adaptabilitatea, identificarea 

stilurilor de leadership în funcție de interlocutor, formarea și dezvoltarea echipelor, motivarea 

celor din jur și ajutarea acestora. 

 


