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Viziune
Pro Global Science Association
Bucureşti, ROMÂNIA

Asociaţia Pro Global Science Association (PGSA) şi-a
propus, încă de la înfiinţarea sa, să susţină şi să promoveze,
în ţară şi în EU, rezultatele cercetării socio-economice
româneşti, să încurajeze tinerii în demersul lor de cunoaştere
şi să contribuie direct la networking-ul în spaţiul european.
Organizaţia noastră a conştientizat importanţa iniţierii şi
derulării de programe pentru tineret şi drept urmare a
abordat, în propunerile sale, teme precum: voluntariatul şi
rolul său în societatea de astăzi, cetăţenia europeană şi
participarea activă în procesele democratice, economia
socială şi promovarea iniţiativelor de antreprenoriat social
precum şi alte teme de larg interes pentru tineri.
Numai in anul 2013, PGSA a derulat două proiecte
finanţate de către Agenţia Naţională pentru Programe
Comunitare în domeniul Educaţiei şi Formării Profesionale
(ANPCDEFP), programul Tineret în Acţiune - www.tinact.ro şi
anume: Young Volunteering for Social Entrepreneurship
(RO-43-E080-2012-R3) şi Empowering Youth Leadership for
Sustainable Democracy (RO-13-E9-2013-R1). In cadrul celor
două proiecte au participat un număr semnificativ de tineri
din România dar şi din Italia, Letonia, Italia, Turcia, iar
beneficiile nu au întârziat să apară: diseminarea adecvată a
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rezultatelor proiectelor, crearea unor reţele de comunicare şi
schimb de bune practici, noi parteneriate în scrierea de
propuneri de proiecte şi , mai presus de toate, crearea unui
climat de bună înţelegere şi cooperare între tineri din culturi
şi religii diferite.
[ www.reaser.eu/pgsa ]

Viitorul începe astăzi, iar tinerii entuziaşti sunt cei chemaţi
să îl proiecteze şi apoi să îl construiască, pentru binele lor şi
al întregii societăţi.
Democraţia participativă reprezintă un câştig atât pentru
cei care se implică cât, mai ales, pentru societate in general.
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Participarea şi implicarea cetăţenilor în procesul de
elaborare, luarea şi implementarea deciziilor este una dintre
condiţiile funcţionării şi consolidării democraţiei. În acelaşi
timp, se asigură, astfel, o mai mare adaptare a deciziilor şi
programelor de acţiune la nevoia social-comunitară;
participând la elaborarea lor, acestea vor fi mai uşor înţelese
de cetăţeni, bucurându-se de mai larga lor susţinere.
Beneficiind de o mai bună informare, posibilă prin
participare, tânărul va găsi răspunsuri la problemele sale
specifice, între care modalităţile de petrecere a timpului
liber, alegerea unei profesii, sau găsirea unui loc de muncă. O
participare eficientă la decizia publică trebuie să combine
eforturile tinerilor cu cele ale generaţiei mature şi ale
autorităţilor. Ideal ar fi ca acestea să fie articulate în cadrul
unei strategii de acţiune, în domeniul tineretului.
Un proiect de democraţie participativă reprezintă o
oportunitate de a "învăţa” participarea "fiind în acelaşi timp
un exerciţiu eficient de participare, de implicare a tinerilor în
procesul luării deciziilor, indiferent de nivelul unde au loc”.
Proiectele de democraţie participativă contribuie totodată la
dezvoltarea comunităţii prin construirea unei culturi a
participării în rândul tinerilor şi ajută la formarea unor
competenţe şi abilităţi care ajută tinerii să se implice activ în
promovarea intereselor lor, în iniţierea de dezbateri între
instituţiile europene/naţionale şi tineri.
Obiectivul unei largi participări a cetăţenilor la procesul
decizional este un imperativ al guvernării moderne, urmărit
la toate nivelurile şi în toate domeniile.
Pe plan
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internaţional, odată cu extinderea Uniunii Europene, a părut
necesară elaborarea unui document care să ghideze
dezvoltarea relaţiilor între instituţiile statelor-membre, în
implementarea obiectivelor comune ale Uniunii. Asigurarea
unei largi participări, pe întreg lanţul decizional, pentru a
creşte gradul de încredere în activitatea şi instituţiile Uniunii
Europene se numără între cele cinci principii ale guvernării,
asumate în Carta Albă a Bunei Guvernări, alături de
transparenţă, eficienţă, coerenţă şi responsabilizare a
acţiunilor şi iniţiativelor derulate (UE, 2003).
Preocuparea internaţională privind antrenarea tinerilor la
decizia publică datează de la începutul anilor ’90, în anul
1992 fiind adoptată Carta Europeană a participării tinerilor la
Viaţa Regională şi Locală, document al Consiliului Europei.1

Principiile după care se ghidează aceasta sunt:
participarea tinerilor la viaţa locală şi regională
trebuie să fie parte a politicii globale a participării cetăţenilor
la viaţa publică;
în conturarea componentelor de tineret ale diferitor
politici sectoriale, autorităţile locale şi centrale urmăresc
implementarea diferitelor forme de participare a tinerilor,
prin consultare şi cooperare cu aceştia, sau cu liderii lor;
diferitele forme de participare specificate în Cartă se
adresează tuturor tinerilor, şi, prin urmare, trebuie avute în
1

Ilie S, Petrescu C(2005),– Tinerii şi participarea la decizie, CALITATEA
VIEŢII, XVI, nr. 3–4,
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vedere şi grupurile dezavantajate, indiferent de natura
acestui dezavantaj (CE, 2003).
Un recent raport solicitat de Centrul European de
Informare asupra politicii de tineret (EKCYP) realizează o
sinteză a datelor furnizate de corespondenţii naţionali din 35
de ţări europene afiliate, privind situaţia participării tinerilor.
Studiul încearcă să elaboreze un răspuns şi să traseze o
imagine generală asupra Europei, privind2 :
1. situaţia legislaţiei privind participarea tinerilor;
2. implicarea tinerilor în sistemul democratic reprezentativ;
3. familiarizarea tinerilor cu ideea de participare (şi
informarea).
Conform datelor furnizate de European Social Survey pentru
anii 2006 şi 2008 (http://ess.nsd.urb.ro/ ) rezultă o
participare a tinerilor (cei sub 30 de ani) de (între 26% şi
90%), în timp ce rata de participare a celor peste 30 de ani
este de cele mai multe ori superioară (de la 54,8 la 96,5%).
România apare cu o rată de participare la vot a tinerilor de
50,3%, faţă de 72,6% cât se înregistrează pentru restul
populaţiei.
Morlino menţionează că « participarea »
reprezintă: « un întreg set de comportamente, convenţionale
sau neconvenţionale, legale sau la limita legii, care permit
femeilor şi bărbaţilor, indivizilor sau grupurilor, să creeze, să
revigoreze sau să consolideze identitatea grupului sau să
2

Manfred Zetner, (2011) Youth Participation in Policy Matching. Finding of
a summary analysis of the information templates, in participarea in the
EKCYP, Viena
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contribuie la influenţarea deciziilor autorităţilor politice
pentru a menţine sau a schimba alocarea valorilor actuale »3
(Morlino, 2009).
Participarea se referă deci la capacitatea cetăţenilor şi
posibilităţile de a lua parte la procesele democratice. Pentru
Dahl (1989, 2000), participarea efectivă reprezintă unul
dintre cele cinci criterii ce trebuie îndeplinite de o
democraţie reală : „înainte ca o politică să fie adoptată…, toţi
membrii comunităţii trebuie să aibă oportunităţi reale şi
egale de a face cunoscut punctul lor de vedere celorlalţi
despre cum ar trebui să fie acea politică”. Un alt criteriu
evidenţiat de Dahl este „incluziunea tuturor adulţilor” – fiind
cetăţeni cu drepturi depline şi deci trebuie încurajaţi să se
implice.
Potrivit lui Morlino, participarea este “un întreg set de
comportamente, fie ele convenţionale sau neconvenţionale,
legale sau la limita legalităţii, care permite femeilor şi
bărbaţilor, individual sau în grup, să creeze, să reanimeze
sau să consolideze o identificare de grup sau să încerce să
influenţeze recrutarea şi deciziile autorităţilor politice
(reprezentanţiişi/sau cei din guvern), cu scopul de a menţine
sau a schimba repartizarea valorilor existente.’(Morlino 2009:
39). Participarea se referă, aşadar, la capacitatea şi
posibilităţile cetăţenilor de a lua parte la democraţie. Pentru
Dahl (1989, 2000: 37), participarea efectivă este unul dintre
3

Morlino, L, 2009 “Are there Hybrid Regimes? Or is it an Optical Illusion”, in European Political
Science Review, 1(2): 273-96.
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cele 5 criterii care trebuie îndeplinite de către sistemele
democratice: ‘Înainte de a adopta o strategie...., toţi membrii
trebuie să aibă şanse egale şi eficiente pentru a avea
posibilitatea de a-şi exprima părerile în faţa celorlalţi membri
despre cum ar trebui să arate strategia’. ‘Incluziunea tuturor
adulţilor’ este un alt criteriu pentru Dahl (1989, 2000: 38):
‘Toţi sau cel puţin majoritatea rezidenţilor permanenţi adulţi
trebuie să se bucure de toate drepturile cetăţenţti care
derivă din primele patru criterii’.
La nivel european, tinerii sunt reprezentaţi instituţional de
către European Youth Forum. Importanţa aspiraţiilor acestei
instituţii este unanim recunoscută şi respectată pe întregul
continent european. Acest aspect a fost foarte sugestiv
evidenţiat de un membru al Consiliului pentru Tineret din
Slovenia , care afirma: „ nimic din ceea ce se face pentru
tineri nu ar trebui să se facă în absenţa implicării tinerilor”.
Preocuparea la nivel UE, vizând implicarea tinerilor în
viaţa democratică, este constantă, studii recente (2011) au
evidenţiat nivelul de implicare a tinerilor în diferite domenii
ale vieţii democratice, în funcţie de grupa de vârstă (fig. nr.1).
Se observă că odată cu înaintarea în vârstă, tinerii participă
masiv la vot, se observă o scădere a implicării in activităţi de
voluntariat a celor peste 26 de ani, aceeaşi scădere a
implicării se constată şi la participarea în proiecte europene
sau internaţionale.4
4

EACEA (2013)- Youth Participation in Democratic Life, Final Report, LSE Enterprise,
http://ec.europa.eu/youth/documents/lse_study_on_youth_participation__2013.pdf
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Fig.nr.1 Evoluţia celor 4 tipuri de implicare politică a tinerilor,
pe grupe de vârstă

Fără îndoială, cu cât nivelul de cunoaştere privind
procesele democratice creşte în rândul tinerilor, cu atât
şansele de a se implica constant cresc şi ele.
Accentuarea rolului societăţii civile în procesele
decizionale a fost o mişcare către o formă de democraţie
participativă,
consistentă
cu
emergenţa
valorilor
postmaterialiste/postmoderniste.
De exemplu: încurajarea voluntariatului, ca fiind aspectul
cheie al conştiinţei civice a tinerilor, este unul dintre
obiectivele strategice cele mai importante ale EU şi Consiliului
Europei din ultimii cinci ani.
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şi obligaţiile ce le revin ca
cetăţeni şi, mai ales, să
înţeleagă ce pot face pentru
ca „vocile” lor să fie auzite
atunci
când
sunt
fundamentate
politicile
pentru tineret.
Este
remarcabil
entuziasmul cu care tinerii
europeni se manifestă, iar
European
Youth
Forum
(http://www.youthforum.org
/) este un bun exemplu în
acest sens.

Implicarea
tinerilor
in
procesele democratice este
esenţială, ei sunt cei care
astăzi învaţă să devină
responsabili, să manifeste
spirit civic, să cunoască
drepturile de care se bucură

Proiectul Empowering Youth
Leadership for Sustainable
Democracy (EYLDS ) se
încadrează
în
categoria
acţiunilor pentru promovarea
implicării active a tinerilor şi,
totodată, constituie un cadru
pentru învăţarea informală,
cu reale beneficii pentru toţi
tinerii
implicaţi.
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Why does our organization want to invest in youth?
Este o întrebare legitimă, iar formularea acesteia a
revenit frecvent în discuţiile purtate în ultimii ani, ajutândune în conturarea unei orientări strategice a organizaţiei.
Tinerii reprezintă viitorul unei naţiuni, iar educaţia
acestora reprezintă o prioritate, generaţiile mature trebuie să
contribuie semnificativ la crearea de oportunităţi de formare
a tinerilor.
Fie că vorbim de programe de învăţare formală, derulate
în şcoli, licee, universtităţi, fie că vorbim de programe de
învăţare informală, beneficiul direct se impune a fi regăsit în
dezvoltarea unei tinere generaţii caracterizată prin: implicare
activă, inovare şi creativitate, curaj de a spune lucrurilor pe
nume şi de a se angaja în conturarea schimbării în bine la
nivel social. Tinerii au nevoie de modele, de lideri care să îi
insipre şi, totodată, să îi motiveze, în atingerea aspiraţiilor
lor.

Având în vedere toate cele enunţate, Pro Global Science
Association consideră „investiţia” în tânăra generaţie ca fiind
cea mai productivă pe termen lung, drept urmare o atenţie
deosebită a fost acordată dezvoltării de proiecte pentru
tineret, atât cu caracter ştiinţific-academic cât şi cu caracter
aplicativ, fiind preocupată să atragă constant fonduri pentru
susţinerea acestora.
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2.
Cetăţenia UE: De ce ar trebui să am un rol activ?
2013- Anul european al cetăţenilor
Anul 2013 a fost desemnat „Anul european al cetăţenilor”
cu prilejul aniversării a douăzeci de ani de la introducerea
cetăţeniei Uniunii Europene prin Tratatul de la Maastricht, pe
1 ianuarie 1993. Obiectivul Anului european al cetăţenilor
este facilitarea exercitării de către cetăţenii UE a dreptului la
libera circulaţie şi şedere în Uniunea Europeană, fiindu-le
asigurat accesul la informaţii privind drepturile lor. Cetăţenii
trebuie să fie conştienţi de dreptul lor la liberă şedere în UE,
de beneficiile ce decurg din drepturile şi strategiile UE şi de
modurile în care le pot materializa; rolul lor activ în procesul
de elaborare a strategiilor UE trebuie stimulat, dezbaterile pe
marginea impactului şi a posibilului drept la liberă circulaţie
trebuie încurajate, îndeosebi sub raportul consolidării
coeziunii şi cooperării interumane.
Sunt cetăţenii europeni familiarizaţi cu termenul „cetăţean
al UE”?
Conform sondajelor din anul 2010 privind cetăţenia
europeană, 43% dintre respondenţii din cele 27 de state
membre UE cunosc termenul de „cetăţean al UE” şi ştiu ce
înseamnă, 36% cunosc termenul, însă ignoră semnificaţia, în
timp ce pentru 22%, termenul respectiv este necunoscut.
Aşadar, peste jumătate dintre respondenţi ignoră
semnificaţia termenului „cetăţean al UE”! Mai mult, peste
jumătate dintre respondenţi nu se consideră bine informaţi
ori măcar informaţi cu privire la drepturile unui cetăţean
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european (doar 3% consideră că sunt bine informaţi cu
privire la drepturile lor, 29% se consideră informaţi, 48%
consideră că nu sunt atât de bine informaţi, iar 19% susţin că
nu sunt informaţi deloc).

Ce este cetăţenia activă?
Conform „Studiului privind educaţia pentru cetăţenia
activă”, Comisia Europeană, Direcţia Generală pentru
Educaţie şi Cultură 2007, cetăţenia activă nu se referă
exclusiv la exerciţiul drepturilor civile şi la democraţie.
Educaţia pentru cetăţenia activă este importantă şi din
perspectiva aspectelor socio-culturale, inclusiv integrarea
nou-veniţilor şi minorităţilor etnice şi multiculturalismul. În
plus, cetăţenia activă poate da oamenilor posibilitatea de a
se exprima şi de a susţine punctele de vedere proprii şi ale
grupului pe care îl reprezintă.
Componenta activă a cetăţeniei este în principal percepută
sub forma participării, interacţiunii, răspunderii şi leadershipului.
Conform studiului de mai sus, priorităţile tematice ale
cetăţeniei active sunt următoarele: participare democratică
(63% dintre respondenţi), coeziune / integrare socială (46%),
posibilităţi oferite (46%), multiculturalism (39%), drepturi
civile (18%), pace şi soluţionarea conflictelor (18%),
drepturile omului (16%), drepturile copiilor (12%), prevenţie
(12%), drepturile consumatorilor (7%). Răspunsurile
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subiecţilor au relevat următoarele semnificaţii specifice ale
cetăţeniei active5:
-

înţelegerea tuturor aspectelor democraţiei;

respectarea drepturilor semenilor şi diversitatea;
conştientizarea problemelor de gen, deschidere către diverse
perspective şi tradiţii, diferite de cele obişnuite;
informare dincolo de punctele de vedere oficiale şi
deschidere către discuţii;
însuşirea de a fi autonom
responsabilităţii pentru propriile acţiuni;

şi

asumarea

capacitatea de a colabora cu colegii spre atingerea
unui obiectiv comun;
conştientizarea drepturilor unei persoane şi a
modului în care acestea pot fi folosite în beneficiul unui grup
ori a unei comunităţi mai întinse;
ajungerea la un consens şi luarea de decizii prin
dialog şi cooperare;
să acţionăm cu încredere şi să luptăm pentru
schimbare;
-

5

îmbunătăţirea calităţii vieţii şi mediului comunităţii.

Comisia Europeană, Direcţia Generală pentru Educaţie şi Cultură, Studiul
privind educaţia pentru cetăţenia activă, raport final trimis de GHK,
februarie 2007, pag. 26-27.
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Indicatorii cetăţeniei active
Indicatorii cetăţeniei active, monitorizaţi prin sondajul
social european, sondajele privind valorile mondiale şi
sondajul euro-barometru, sunt:
1. Participare la nivel social
Voluntary work for the organizations
Organization for the community
2. Participare la nivel politic
Participare la vot
Participare la proteste paşnice
Participare la dezbaterea publică
Apartenenţa la un partid politic
Apartenenţa la un grup de interese.

O paradigmă a culturii participative
Educaţia pentru o cetăţenie activă aparţine paradigmei
culturii participative, care trebuie prezentată tinerilor încă
din liceu sau facultate. Tinerii de astăzi ai Europei trebuie să
participle, să fie cetăţeni activi care au ceva de spus despre
problemele care sunt relevante pentru ei.
Uniunea
participative

Europeană a conceput instrumentele
(Iniţiativa Cetăţenilor Europeni, Dialog
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Structurat, Portalul European pentru Tineret), dar educaţia
pentru cetăţenia activă este încă necesară.
Iniţiativa
Cetăţenilor Europeni (a se
vedea
http://ec.europa.eu//citizens-initiative/public/welcome)
permite unui număr de un million de cetăţeni UE de a
participa direct la dezvoltarea strategiilor UE, cerând Comisiei
Europene să prezinte o propunere legislativă. Dialogul
structurat UE implică un proces de consultare cu tinerii şi cu
organizaţiile de tineret la toate nivelurile din statele membre,
în cadrul conferinţelor de tineret UE şi în timpul Săptămânii
Europene a Tineretului, Portalul European pentru Tineret (a
se vedea http://ec.europa.eu/youth/index_en.htm) oferă
multe informaţii despre Tineretul în Acţiune, Serviciul
European de Voluntariat, conferinţe de tineret, etc. şi
permite tineretului să adreseze întrebări şi să facă schimb de
experienţă. Trebuie menţionată şi Iniţiativa ‘Tineretul în
mişcare’, lansată de către Uniunea Europeană ca parte a
Strategiei ‘Europa 2020’ (prezentă şi în România din
28.09.2012) şi care a oferit posibilitatea tinerilor, familiilor
acestora, profesorilor, să fie informaţi şi să cunoască
oportunităţile de a-şi îmbunătăţi nivelul de educaţie,
calificările profesionale şi rata de ocupare.
Astfel, cetăţenia activă este o problemă de informare şi de
educaţie pe care trebuie să şi-o asume societăţile.
În secţiunea Cetăţenie Activă – Europeană (UE), Portalul
European pentru Tineret oferă documente utile, link-uri către
proiecte şi organizaţii care pot fi instrumente reale în
promovarea participării în societate şi care trebuie făcută
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cunoscută tinerilor prin intermediul educaţiei: Asociaţia
Organizaţiilor de Voluntariat, Decide pentru Europa, Educaţie
pentru Cetăţenia Democratică - Drepturile Omului, Procesele
de alegeri pe înţelesul tuturor, Euractiv, Mediator European,
Parlamentul European – Serviciul de Informare a Cetăţenilor,
European Women’s Lobby, Forumul European al Tineretului,
Parlamentul European al Tinerilor, Exemple de Iniţiative ale
Tineretului şi proiecte ale Democraţiei Tineretului, Biroul
pentru Instituţii Democratice şi Drepturile Omului, Pan-EU
Youth: Un loc de exprimare pentru Cetăţenii Europeni Tineri,
Politeia, La nivel global: Inspiraţie - Informare – Implicare,
etc.

3.
Care este contextul actual pentru programe de
pregătire în sfera leadership-ului?
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Schimbările din societate care au intervenit în urma
globalizării şi a principalului său motor, tehnologia, au dat
naştere la nevoia de adaptare rapidă la noile condiţii de
mediu şi de societate. Leadership-ul este determinat de
contextul său şi se adaptează la context.
Leadership-ul are întotdeauna loc într-un context, nu este
numai un concept şi o temă de cercetare. Acesta depinde
foarte mult de evoluţia împrejurărilor exterioare adiacente şi
de cine este implicat în proces.
Un studiu efectuat de către Bernstein (2009) a
concluzionat că globalizarea este una dintre cele mai vizibile
tendinţe ale leadership-ului.
În contextul prezent,
globalizarea este un proces în desfăşurare de
interdependenţă şi de integrare a economiilor, societăţilor şi
culturii. Terrell (2013) descrie globalizarea ca un hibrid
multicultural de culturi într-o lume fără graniţe – una haotică
şi într-o continuă schimbare, ca şi cum lumea ar fi o singură
entitate.
‘Aceasta este era (r)evoluţiei leadership-ului, caracterizată
prin schimbare şi provocări exasperante’ (Do Bato, 2007).
Tehnologia a depăşit obstacolele de spaţiu şi timp şi s-a
dovedit a fi un canal esenţial pentru comunicările în timp real
şi accesul la informaţie.
Este un agent major de schimbare socială care a dat
naştere la modele convenţionale din punct de vedere
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economic şi comercial, insuficiente pentru explicarea
fenomenului emergent.
În zilele noastre, dezvoltarea înseamnă oportunităţi
oferite oamenilor pentru ca aceştia să înveţe la locul de
muncă în loc de a-i scoate de la locul de muncă pentru a
învăţa, iar educaţia şi pregătirea nonformală câştigă din ce în
ce mai mult teren în procesul de dezvoltare a leadership-ului
în rândul tinerilor.
Leadership-ul este perceput acum ca fiind cheia succesului
şi se acordă o importanţă crescândă consolidării abilităţilor
de leadership, atât celor formale din sala de clasă, cât şi
nonformale, de pregătire la locul de muncă. Pregătirea unui
lider individual nu mai este deloc punctul central al
dezvoltării leadership-ului – definit ca ‘orice activitate care
îmbunătăţeşte calitatea leadership-ului la un individ sau
organizaţie’ (sursa: Wikipedia), ci mai degrabă leadership ca
generator de proces şi ca rezultat al relaţiilor stabilite din
interacţiunea liderilor cu colaboratorii.
Iniţiativele de dezvoltare a leadership-ului în prezent
oferă lumii reale o aplicare a abilităţilor prin astfel de metode
cum ar fi programele de pregătire, coaching şi mentorat,
învăţare prin acţiune şi developmental assignments (crearea
unor sarcini care ajută la învăţare şi dezvoltare). Combinarea
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pregătirii cu un mediu de viaţă real ajută oamenii să
dobândească abilităţi pentru un leadership eficient.6

3.1.

Asociaţiile de tineret – poveşti de succes

Social Innovation Centre
Riga, LETONIA

Social Innovation Centre (SIC) (Centrul Social de Inovaţii),
este o asociaţie care are ca obiectiv consolidarea şi
distribuirea cunoaşterii, promovarea schimbului de
experienţă la nivel naţional şi internaţional şi stabilirea de
reţele pentru inovaţia socială, lucru care va duce la
îmbunătăţirea dezvoltării sustenabile a societăţii.
SIC recunoaşte inovaţia socială ca fiind cea mai bună
soluţie ce oferă o schimbare eficientă, sustenabilă şi pozitivă
sau o soluţie la problemele şi obstacolele societăţii prezente.
Dezvoltarea resursei umane este cheia fundamentală!
Educaţia indivizilor îi poate ajuta pe aceştia să-şi folosească
abilităţile şi cunoştinţele mult mai eficient în abordarea
problemelor sociale!
6

Dotlich & Noel, 1998, Action Learning: How the World's Top Companies are ReCreating Their Leaders and Themselves; Moxley & O’Connnor; Wilson, 1998, A
Systems Approach to Leadership Development.
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În prezent, SIC administrează proiecte legate de inovaţia
socială, iar una dintre teme este leadership pentru tineret şi
organizaţii de tineret. Considerăm că leadership-ul de astăzi
este mai mult decât o abilitate de a conduce o organizaţie
sau un grup de oameni cu un scop comun. Leadership-ul este
o abordare social, care adoptă responsabilităţi şi modelează
viaţa.
Pentru pregătirea tinerilor, specialiştii de la SIC folosesc
metode creative de a stimula potenţialul de leadership prin:

Metodele de gândire CREATIVĂ ale lui Edvard de
Bono şi exerciţii de auto-dezvoltare;

Sarcini de TEAMBUILDING şi lucrul în grup.
Echipa SIC este un grup de experţi care studiază şi se
pregătesc permanent, adăugând astfel valoare tineretului,
muncii tinerilor şi inovaţiei sociale în Europa.
[ http://socialinnovation.lv/ ]

Informamentis Europa
Caserta, ITALIA

Asociaţia are ca obiectiv promovarea mobilităţii şi
dezvoltării tineretului în contextul european, este o unitate
regional EURO-NET, cu peste 600 de proiecte aprobate.
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Informamentis Europa sprijină şcoli, organizaţii, companii,
autorităţi locale, companii private în acţiunile lor de
monitorizare şi identificare a oportunităţilor de eligibilitate şi
de iniţiere a parteneriatelor în cercetare. Programele
europene sunt o ocazie reală de a promova şi îmbunătăţi
creşterea economică, educaţia, studiile nonformale,
cercetare şi dezvoltare, schimbul de bune practici şi stimulare
a integrării culturale.
[ http://www.informamentiseuropa.eu/ ]

Work in Progress
Lecce, ITALIA

Asociaţia are ca obiectiv construirea unui nou
context pentru dezvoltarea teritoriilor care să combine
interesul general, oportunităţile economice şi să promoveze
forme noi de participare în sfera publică la nivel local,
naţional şi european. Într-o lume în permanentă schimbare,
dorim ca Uniunea Europeană să devină o economie
inteligentă, sustenabilă şi inclusivă. Aceste trei priorităţi care
se sprijină reciproc ar trebui să ne ajute la crearea unui grad
înalt de ocupare a forţei de muncă, productivitate şi coeziune
socială.
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Puncte forte


Creativitate şi inovaţie



Reţea vastă de relaţii internaţionale/experienţă
generală în analiza şi abordarea sistemelor complexe



Abilităţi multidisciplinare şi transdisciplinare
[ http://workinprogress-wip.eu/ ]

AEGEE Riga
Riga, LETONIA

AEGEE-Riga este o organizaţie de studenţi voluntari
care are ca segment ţintă tineri indiferent de domeniul de
educaţie şi expertiză profesională, naţionalitate, credinţă
religioasă, etc. AEGEE-Riga, a fost înfiinţată la 20 iunie 2001,
este una dintre cele 200 de antene care funcţionează atât la
nivel local, cât şi european. Asociaţia cuperinde în jur de 60
de tineri, membrii activi şi creativi, care contribuie la
realizarea obiectivelor commune ale AEGEE şi implementează
propriile idei şi iniţiative.
De peste 10 ani, AEGEE-Riga organizează evenimente
cultural şi educaţionale, programe de pregătire, de exemplu,
universităţi de vară şi de iarnă, Ziua Europeană a Limbilor
Străine, diverse cursuri de pregătire etc. De asemenea, ne
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adunăm pentru manifestări informale, ca meciuri de bowling,
picnicuri şi alte activităţi. Fiecare membru al AEEE-Riga poate
experimenta educaţia non-formală, poate lua parte şi poate
implementa proiecte, stabileşte contacte şi relaţii de
prietenie în toată Europa.
[ http://www.aegee-riga.lv/ ]

Support for Youth Development
Association
Cluj Napoca, ROMÂNIA
„Support 4 Youth Development” este o Asociaţie în
totalitate dedicată dezvoltării tinerilor.
Scop: Scopul acesteia este de a stimula şi susţine
participarea activă, civică şi responsabilă a tinerilor la viaţa
educatională, socială, culturală şi economică a comunităţilor
în care trăiesc.
Fiind o organizaie tânără, dar având în spate experienţa
membrilor săi fondatori în managementul şi derularea
proiectelor şi programelor de tineret, aceasta actionează cu
precadere la nivelul judeţului Cluj şi a regiunii Transilvania
(România), intenţionând ca pe viitor să se extindă strategic şi
catre celelalte regiuni ale României.
Activitatile în jurul carora asociaţia îşi concentrează
eforturile vizează obiective clare, precum dezvoltarea,
susinerea şi întarirea procesului de consiliere, informare şi
formare a tinerilor în context european plecând de la crearea
unui mediu favorabil creşterii performanţelor personale şi
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profesionale ale acestora în cadrul comunităţilor în care
traiesc. De asemeni vizează identificarea şi combaterea în
permanenţă a nevoilor cu care se confruntă tinerii, venind în
sprijinul acestora cu o paletă largă de activităţi sustenabile.
[ http://www.s4yd.ro/ ]

Young Partners for Civil Society
Development
Târgu Jiu, ROMÂNIA
Asociaţia "Young Partners for Civil Society Development"
a fost înfiinţată la 26 aprilie 2004 şi este una dintre cele mai
mari organizaţii de tineret din România. YPCSD numără peste
2000 de membrii cu vârste cuprinse între 15 şi 25 ani. În
ultimii 5 ani, organizaţia noastră s-a implicat în peste 200 de
proiecte internaţionale pentru tineret în toată Europa
(mobilităţi tineri, seminarii, conferinţe.
Organizaţia se ocupă în special de organizarea de ateliere,
iniţiative locale, seminarii, cursuri de pregătire, tabere,
acţiuni de voluntariat şi alte activităţi pentru tineret.
Organizaţia activează la nivel local şi este implicată în
implementarea proiectelor internaţionale. Unul dintre
obiectivele YPCSD este promovarea şi încurajarea cooperării
intercultural dintre tinerii din România şi cei din alte ţări
europene.
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Activitatea YPCSD se bazează pe principiile educaţiei nonformale, ale învăţării-prin-experienţă şi învăţării intercultural.
Ea tinde să contribuie la dezvoltarea societăţii civile din
România, cu un accent special pe locul tinerilor în
evenimentele şi procesele sociale. Considerăm că activităţile
YPCSD vor avea ca rezultat formarea unui tineret creativ
implicat în procesele de luare a deciziilor din comunităţile lor
locale.
[ http://www.youngleaders.ro/en/aboutus.html ]

4. Democraţie participativă şi participarea activă a
tinerilor

Un context al abordării participative
O metodă participativă înseamnă o implicare activă a
‚publicului’ în procesele decizionale. Va trebui să răspundem
la întrebările prezente şi imperative, cum ar fi: De ce să
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existe relaţiile dintre guvern şi cetăţean? şi Cum să se
consolideze relaţiile dintre guvern şi cetăţean?

Termenii statelor membre UE:
Dialog Civil, ONP, Cetăţenie Activă, Democraţie Participativă

4.1. Ce este democraţia participativă?

Ştiaţi că…?
Rădăcinile etimologice ale democraţiei sunt în Grecia Antică!
DEMOCRAŢIE = Poporul conduce!

Există multe definiţii ale democraţiei participative, dintre
care prezentăm două mai jos:
(Fundaţia P2P) – o democraţie participativă este un dialog
deliberat şi un proces decizional care ia în considerare toate
vocile şi diverse perspective pentru a adopta o schimbare
semnificativă.
(OECD) - democraţia participativă nu retrage dreptul şi
responsabilitatea (deja stabilite) guvernelor de a lua decizii
de strategie, ci oferă metode noi de a le exercita şi furnizează
o mai mare legitimitate deciziilor luate.
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Este foarte important să înţelegem că cetăţenii sunt văzuţi ca
parteneri de decizie şi de concepere de strategie!
În FLASH EUROBAROMETER 373 “Implicarea Europenilor în
Democraţia Participativă” (martie 2013), angajarea
cetăţenilor în influenţarea procesului de decizie este evaluată
prin luarea în considerare a următoarelor forme de implicare:
semnare de petiţii, exprimarea părerilor online, exprimarea
părerilor în faţa unui reprezentant local desemnat prin
alegeri, participarea la o dezbatere publică la nivel local sau
regional, participarea la ONP sau asociaţii, etc.

În medie, în UE-27, 34% dintre europeni au semnat o petiţie
(pe hârtie sau online), 25% şi-au exprimat părerile despre
problemele publice pe internet sau prin mijloacele sociale de
media, 24% şi-au exprimat părerea despre reprezentantul lor
ales la nivel local/regional, 18% au luat parte la o dezbatere
publică la nivel local/regional şi 10% şi-au exprimat părerile
cu privire la problemele publice în faţa reprezentantului lor
ales la nivel naţional. Acestea au fost cele mai folosite forme
de implicare.
În România, trei dintre cele mai folosite forme de implicare
sunt_ 25% dintre români şi-au exprimat părerile despre
problemele publice în faţa reprezentanţilor aleşi la nivel
local/regional, un procent egal a luat parte la dezbatere
publică la nivel local/regional şi 22% au semnat o petiţie (pe
hârtie sau online).
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Eşti tânăr şi activ?
Implică-te! în Parlamentul European al Tinerilor (EYP)

EYP a fost fondat în 1987 şi este o organizaţie internaţională,
nepartizană, accesibilă tinerilor din toată Europa. Organizaţia
funcţionează sub patronajul domnului Martin Schulz,
Preşedinte al Parlamentului Europen şi al dlui Torbjorn
Jagland, Secretar General al Consiliului Europei.
EYP promovează
dimensiunea
Europeană în educaţie şi funcţionează
pe principiul: "Unitate în diversitate”.
Oferă studenţilor între 16 şi 21 de ani
posibilitatea de a face parte dintr-o
experienţă instructivă, practică şi
pozitivă.

Citizens as
partners in
the decision
and policy
making!

Listă de bifat pentru a vă face o idee dacă EYP ar putea fi
potrivit pentru tine:
- esti tânăr!
- studiezi sau urmează să mergi la studii în Europa!
- eşti deschis şi curios să descoperi viziuni alternative,
culturi diferite şi oameni noi!
- eşti interesat de problemele care afectează societatea în
care trăim!
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- apreciezi valoarea distracţiei!

EYP Romania Foundation are sediul în România, în
municipiul Oradea. EYP organizează o serie de evenimente,
care sunt elemente esenţiale în organizaţie: Teambuilding,
Activitatea Comitetului, Adunarea Generală şi momente
adiţionale
cultural-instructive
cum
sunt Euroconcert,
Eurovillage (eveniment cultural care descrie folclorul şi
tradiţiile culinare ale ţărilor participante), Masa rotundă
(discuţii politice cu participarea politicienilor locali şi
europeni).
Eşti un tânăr român?
Implică-te! http://www.eypromania.eu/

Eşti tânăr şi activ?
Implică-te! în Forumul European al Tineretului

Forumul
European
al
Tineretului
este o platformă a
organizaţiilor de tineret din Europa şi
reprezintă 97 de organizaţii de
tineret, atât Consilii naţionale ale
tineretului cât şi Organizaţii de tineret
internaţionale non-guvernamentale.
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are trei scopuri

1. Participare mai intensă a tinerilor
2. Organizaţii mai puternice ale tinerilor
3. Autonomie şi incluziune sporită a tinerilor

Consiliul Tineretului din Romania (CTR) este platforma
tineretului recunoscută ca Organizaţie românească membră
a Forumului European al Tineretului.

Membrii CTR sunt:
1. Alianţa Naţională a Organizaţiilor Studenţeşti din România
– ANOSR
2. Convenţia Naţională a Fundaţiilor pentru Tineret - CNFT
3. Federatia Asociaţiilor Studentilor Economisti din Romania
- FASER
4. Organizaţia Naţională a Cercetaşilor din Romania – ONCR
5.Uniunea Organizaţiilor Studenţeşti Maghiare din România

Ce face CTR?

participă la elaborarea documentelor strategice (ex.
‘Planul naţional de acţiune pentru tineretul din România‘);
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este membru activ al Grupurilor de lucru naţionale cu
privire la completarea şi modificarea cadrelor legislative
pentru tineret;

participă în mod activ la toate întâlnirile Forumului
European al Tineretului, la forumuri internaţionale cu privire
la tineret, şi la marea majoritate a forumurilor şi întâlnirilor
cu privire la tineret din cadrul european;

este activ în procesul de implementare a Dialogului
Structurat în România şi la nivel European;


sprijină organizaţiile membre;


promovează
programelor;

educaţia

informală

şi

calitatea


este parte din grupul informal de cooperare Consiliile
Tineretului din sud, împreună cu Consiliile Naţionale pentru
Tineret din Italia, Spania, Portugalia, Grecia, Cipru, Malta,
Slovenia, Croaţia, Bulgaria şi Serbia.

Ce este
Democraţia
participativă?

Mergeţi la: http://www.youthforum.org
Abonaţi-vă Youth Policy Watch!
Zona membri!
Poziţii libere!

Înseamnă
să te implici!
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Contactaţi biroul CTR Bucureşti! http://www.ctr.ro
Forum! Evenimente! Dezbateri cu privire la Strategia
Naţională pentru tineret 2014 – 2020

5.

Este leadership-ul o artă sau o stiinţă?

Formarea abilităţilor de lider
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Noi, oamenii, am fost intotdeauna interesaţi de
leadership. Toate civilizaţiile de-a lungul istoriei şi-au
concentrat atenţia asupra propriilor leaderi. Atâta timp cât
ne organizăm în grupuri pentru a îndeplini o anumită sarcină,
vom avea, de fiecare dată, lideri şi oameni care să-i urmeze.
Istoria a demonstrat că soarta a milioane de oameni a depins
în mare măsură de calităţile de lideri ale conducătorilor lor,
regi, regine, dar şi de lupta lor pentru putere.
Fiecare dintre noi poate învăţa cum să devină un leader
remarcabil.7 Am întâlnit uneori lideri extraordinar de
carismatici, care par să aibă un talent special de a-i influenţa
pe ceilalţi. Deşi este tentant să le atribuim o „înclinaţie
specială” către leadership în contradicţie cu explicaţia
sistematică, cu ceva efort şi gândire critică, putem analiza în
mod obiectiv stilul acestora şi situaţiile în care sunt eficienţi.
Această analiză demistifică performanţa acestora. Deşi ar
putea să nu fie uşor să-i înveţe pe alţii să evolueze la fel,
acţiunile liderului carismatic îşi pierd calităţile magice şi devin
atât uşor de înţeles, cât şi previzibile.
Leadership-ul nu este un proces în afara culturii, are loc în
contextul acesteia. Stilurile şi comportamentele care sunt
considerate esenţiale diferă de la o cultură la alta.
(Sursa:
http://www.prenhall.com/divisions/bp/app/standesign/pdfs/
D12_Sample.pdf)
7

Nahavandi A.(2000), The art and science of leadership, ediţia a doua,
Prentice Hall, New Jersey, USA
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În comunitatea academică internaţională regăsim
numeroase dezbateri pe această temă, „este leadership-ul o
artă sau o ştiinţă?”, cel mai adesea focalizate pe descrierea
caracteristicilor specifice leadershipului, dar şi asupra
instrumentelor utilizate în evaluarea atributelor leadershipului.
În încercarea de a defini leadership-ul, printr-un atribut
generic, considerat esenţial, pe LinkedIn s-a organizat un
sondaj de opinie în rândul membrilor unor anume grupuri, iar
rezultatele obţinute sunt demne de luat în seamă. Iată câteva
dintre ele:
Pentru unii dintre repondenţi, cel mai important
atribut este „integritatea”;
Alţii au considerat „conştientizarea” ca fiind cel mai
important atribut pentru un leadership eficient.
Răspunsurile au fost foarte diferite şi în mod clar a reieşit
faptul că nu se poate ajunge la un consens în privinţa
identificării atributelor-cheie ce definesc un lider adevărat.
Fără îndoială nu a fost prima şi nu va fi nici ultima dezbatere
intensă a subiectului „Cum poate fi definit un lider?, ceea ce
este de reţinut vizează clarificarea conceptului de „lider”.
Una dintre definiţiile cel mai des întâlnite ale conceptului
de LEADERSHIP este cea potrivit căreia : ”este un proces prin
care un individ influenţează/determină un grup de indivizi să
atingă un anumit scop comun (Northouse, P.G, 2007,
Leadership: Theory and Practice, p3).

EYLDS Guide

40

După unele păreri, liderii adevăraţi se formează, nu se nasc
pur şi simplu. Dacă ai dorinţa şi voinţa, poţi deveni un lider
eficace. Liderii adevăraţi se formează în urma unui proces
neîntrerupt de studiu individual, educaţie, pregătire practică
şi experienţă (Jago, A.G, 1982, Leadership: Perspectives in
Theory and Research)

Fig. no. 2
Liderii realizează acest proces aplicându-şi abilităţile şi
cunoştinţele din leadership. El poartă numele de Process
Leadership (Jago, 1982). Totuşi, ştim că avem trăsături care
ne pot influenţa acţiunile. Avem astfel şi Trait Leadership leadership specific (Jago, 1982), în sensul că până nu demult
se credea că liderii mai degrabă se nasc, decât să devină

EYLDS Guide

41

lideri. Aceste două tipuri de leadership sunt prezentate în
figură (Northouse, 2007, p5).
Dificultatea care pare să persiste în definirea sau
cuantificarea acestei funcţii particulare m-a făcut să mă
gândesc dacă nu ar trebui să privim leadership-ul ca pe o
artă, mai degrabă decât ca pe o ştiinţă. Cu alte cuvinte, că ar
trebui să privim leadership-ul ca pe ceva care este înţeles mai
mult prin ochii privitorului şi modul în care este perceput ca
fiind dependent de mediul în care este prezentat.
Într-adevăr, spre deosebire de ştiinţă, arta permite o
interpretare mai subiectivă a ideilor şi conceptelor; că nu
este nevoie de un răspuns sau o definiţie unică, fixă pentru a
înţelege despre ce este vorba. După cum spun mulţi artişti
despre operele lor, nu este vorba neapărat despre ce au vrut
să transmită, ci despre ceea ce alege privitorul să perceapă
din proiecţia artistului.
Cu acest avantaj, s-ar părea că leadership-ul este mai mult
artă decât ştiinţă. Cu toate acestea, nu cred că putem neglija
rolul ştiinţei în leadership încă.
Până la urmă, există multe discipline ştiinţifice care ne-au
ajutat să strângem informaţii despre ceea ce face un individ
să fie un lider mai eficient decât alţii. Datorită descoperirilor
din domeniile psihologiei organizaţionale şi neuroştiinţei,
precum şi din discipline diverse precum ecologia şi
ornitologia (consultaţi lucrările mele “Changing Our
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Behaviours – A Lesson From the Birds” şi “Migrating Geese –
A Lesson in Leadership and Collaboration”), putem înţelege
mai bine care trăsături şi comportamente sunt cele mai
potrivite pentru leadership şi de ce sunt benefice pentru
organizaţiile şi echipele pe care le conduc aceşti indivizi. Deşi
ştiinţa nu ne oferă o definiţie clară a ceea ce este
leadershipul, s-a dovedit a fi vitală nu numai pentru
îmbunătăţirea modului în care percepem această funcţie, ci şi
pentru modul în care cei care conduc îi servesc pe ceilalţi prin
aceste roluri.
Deci, ce putem spune despre leadership, este ştiinţă sau
reflectă mai mult o formă de artă? Poate, ca majoritatea
funcţiilor umane, leadership-ul nu este ceva ce putem pune
într-o cutie micuţă şi apoi pe un raft unde putem să-l
consultăm cu uşurinţă. În schimb, se pare că cel mai bine
este să recunoaştem că, la fel ca majoritatea interacţiunilor
umane, leadership-ul este definit atât de complexităţile sale,
precum şi de aspectele simple, de modul în care cineva îi
ghidează pe ceilalţi către un scop comun.
(Sursa: http://www.tanveernaseer.com/is-leadership-an-artor-a-science/)
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6.
Există mai multe tipuri şi stiluri de leadership?
Profilul candidatului

Acum 20 de ani, leadership-ul a fost abordat prin prisma
orientării spre obiective şi relaţionare, abordare generală ce
a fost numită tranzacţională, diferenţiată de o abordare
diferită din punct de vedere calitativ, numită
transformaţională.
Leadership-ul tranzacţional este caracterizat de
schimburile reciproce benefice între părţi pentru optimizarea
beneficiului comun, incluzând îndeplinirea sarcinilor
organizaţionale
necesare.
Natura
leadership-ului
tranzacţional, bazată pe modelul de schimb tinde să producă
rezultate previzibile şi de scurtă durată.
Leadership-ul transformaţional a atins niveluri mai
profunde ale valorilor şi sentimentului unui scop superior în
cazul adepţilor săi şi a avut ca rezultat mai mult efort şi
implicare din partea acestora, ducând astfel la schimbări mai
solide. Liderii transformaţionali furnizează viziuni fascinante
ale unui viitor mai bun şi inspiră încredere prin ceea ce pare o
siguranţă de sine de nezdruncinat. Conger (1999) a analizat
15 ani de cercetări în domeniile conexe ale leadership-ului
transformaţional şi carismatic, şi a arătat că interesul
academic în aceste domenii poate fi urmărit în schimbările
din mediul global de afaceri la momentul respectiv, cum ar fi
presiunile competitive de a se reinventa şi problemele cu
privire la devotamentul angajaţilor. Înainte de această
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perioadă, cercetătorii din leadership nu făcuseră în principiu
o diferenţiere clară între rolul de a conduce şi cel de a
administra: O persoană aflată într-o poziţie cu autoritate era
considerată în cele mai multe cazuri ca având rol în
conducere. Noutatea a constat în ideea că leadership-ul şi
management-ul ar putea reprezenta tipuri diferite de roluri şi
comportamente. Hunt (1999) a fost şi mai categoric cu privire
la starea cercetării academice în domeniul leadership-ului în
anii 1980. A descris-o ca pe o perioadă neagră, caracterizată
de muncă plictisitoare, întrebări lipsite de importanţă şi
răspunsuri la fel. Cercetările din domeniul leadership-ului
transformaţional şi carismatic au insuflat energie
teoreticienilor şi i-au interesat pe specialiştii în dezvoltarea
organizaţională.
Unul dintre factorii acestui interes pentru liderii
transformaţionali şi carismatici pare să fie natura şi puterea
impactului lor emoţional asupra celorlalţi. Natura conexiunii
emoţionale a liderului cu ceilalţi este de asemenea evidentă
în interesul crescând din ultimii zece ani pentru subiecte
precum autenticitatea, credibilitatea şi corectitudinea
liderului (Goleman, et al., 2002; Collins, 2001). Aceste
atribute par să fie mai apropiate de latura afectivă a relaţiilor
unui lider cu ceilalţi decât de conduita sau abilităţile specifice
unui lider. Atenţia acordată în ultimii zece ani conceptului de
inteligenţă emoţională este de asemenea o dovadă a
schimbării de perspectivă.
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Adaptat după: Leadership Development:Past, Present, and
Future, Gina Hernez-Broome, Richard L. Hughes, Center for
Creative Leadership
Leadership-ul are menirea de a se ridica deasupra calităţii,
de a îndeplini un rol pentru funcţia publică pentru care este
ales liderul şi de a pune interesul publicului mai presus decât
pe cel personal. Liderii buni au în comun anumite
caracteristici, inclusiv calităţile lor deosebite şi abilitatea de a
lucra în colaborare cu ceilalţi, urmărind un vis naţional
comun şi nu ambiţii egoiste.
Un lider trebuie să aibă o relaţie fructuoasă cu naţiunea
sa. Un lider vede însemnătatea sa şi a naţiunii sale şi îi ajută
pe ceilalţi să găsească valoare în ei înşişi, pe care să o
transmită generaţiilor viitoare. Un lider respectat conduce
prin exemplul personal, pe care societatea îl va urma.
Liderii vizionari visează la schimbare, cu puterea de a
reconfigura evenimentele, pentru a ajunge la obiective.
Stilurile de leadership, aşa cum le ştim noi până acum, au
fost detaliate de Carol Zevas şi David Lassiter în Leadership
Styles: Is There ‘One Best’ or is Flexibility Worth Developing
(2007), ţinând cont de atitudinile şi comportamentele care au
un înţeles sau o interpretare diferită în funcţie de cultură, cu
specificaţia că unele dintre ele ar putea fi stiluri depăşite şi că
această clasificare a stereotipiei profilurilor nu este realizată
în termeni de „bune” sau „rele”. Fiecare stil este „decodat,
întocmai ca într-o analiză semiotică şi etichetat pentru a ne
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permite recunoaşterea şi înţelegerea lor. Clasificarea de mai
jos urmează două viziuni asupra lumii în materie de
leadership: cea tradiţională şi cea contemporană:


Coercitiv – un lider orientat spre control, care cere
supunere şi raportarea de informaţii de la subordonaţi.

Orientat spre obiectiv – un lider preocupat de
eficienţa şi rezultatele muncii.

Autoritar /Competent – viziune convingătoare,
instrucţiuni clare, monitorizarea progreselor, concentrarea
puterii şi autorităţii decizionale.

Birocrat – lider orientat spre reguli, cu trăsături
similare stilului autoritar.

Orientat spre interacţiune - interes pentru satisfacţia
muncii în privinţa subordonaţilor, pentru propria
popularitate, recunoaşterea rezultatelor muncii, bun
comunicator, însă un posibil pericol de ‘laisser-faire’ din
cauza nivelului mai scăzut al interesului pentru rezultate.

Laisser-faire – evită să îi influenţeze pe subordonaţi,
care au mai multă autonomie şi autoritate. Nu abordează
sistematic problemele; poate avea succes cu o echipă foarte
bine pregătită şi cu scopuri clare.

Empowering – un stil nou, posibil eficient,
caracterizat prin delegarea de responsabilităţi către
subordonaţi.
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Democrat/Implicat – sprijină munca de echipă,
subordonaţii iau parte la procesul decizional, deciziile sunt
luate de comun acord. Relaţia între lider şi subordonaţi se
bazează pe încredere.

Carismatic /Deschizător de drumuri – cel care
foloseşte puterea exemplului, stabilind standarde înalte şi
emanând entuziasm. Este vorba în principal despre ceea ce
poate să facă şi nu despre abilităţile sale de lider. Este un tip
de leadership perceput în moduri complet diferite în funcţie
de ţară. Liderul carismatic poate deveni coercitiv atunci când
este dezamăgit de performanţa subordonaţilor.

Coaching – În opinia sa, succesul se bazează pe
dezvoltarea aptitudinilor proprii şi ale subordonaţilor săi.

Tranzacţional - repartizează sarcini subordonaţilor
săi, care îşi asumă integral responsabilitatea pentru
realizarea lor.

Transformaţional – o personalitate care inspiră, un
model, o persoană cu viziune şi pasiune. O prezenţă
constantă, în permanentă comunicare cu membrii echipelor,
plină de energie şi entuziasm. Deleagă responsabilităţi şi se
bazează pe expertiza membrilor echipei în vederea atingerii
rezultatelor. Nivel ridicat de comunicare, profund
angajament spre autoanaliză şi dezvoltare.

Stilurile de leadership Tranzacţional şi Transformaţional
au fost definite în urmă cu 20 de ani şi li se alocă o mai mare
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importanţă: stilul tranzacţional este asociat mai mult cu
managementul, iar stilul transformaţional este considerat, ca
urmare a cercetării intensive, stilul de „leadership”, pe
parcursul anilor fiindu-i atribuite diverse definiţii.
Robert Greenleaf (1977) a introdus conceptul de
‘servant’ leadership şi a definit servant liderul ca persoana
care îi ajută pe alţii din proprie iniţiativă, punând nevoile şi
interesele altora deasupra alor sale, o personalitate
puternică, cu convingeri morale solide, stabilitate emoţională
şi empowerment. Servant liderul întruneşte trăsături ale
diverselor stiluri de leadership menţionate mai sus, în speţă
viziune, încredere, consideraţie pentru alţii, empowerment,
pionierat, sociabil, competent, un bun ascultător, o persoană
de nădejde, înţelegător, empatic, şi pare să fie profilul ideal al
unui lider. O trăsătură importantă a acestui tip de lider este
empowerment-ul, concept definit de Gibson, Ivancevich,
Donelly şi Konopaske (2006, pag. 500) drept capacitatea de a
da indivizilor posibilitatea de a-şi folosi talentul, aptitudinile
şi resursele precum şi experienţa pentru a lua decizii potrivite
în vederea îndeplinirii sarcinilor în timp util. În prezent, acest
concept câştigă teren tot mai mult, şi pe bună dreptate.
Comparând trăsăturile tinerelor generaţii, menţionate
anterior, cu stilurile de leadership, liderul servant este cel
mai apropiat de viziunea lor asupra lumii.
România s-a aflat mult timp sub dominaţia leadership-ului
autoritar tradiţional, şi acum este în căutarea unui stil ce
poate îndeplini noile aşteptări ale oamenilor. Conform
studiului GLOBE, program de cercetare referitor la legătura
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dintre cultură şi leadership în 61 de ţări, valorile autohtone
actuale sunt asemănătoare cu cele din alte ţări est-europene,
unde un bun lider trebuie să prezinte următoarele însuşiri:
carismă, concentrare pe valori, orientare pe echipă (de
asemenea, potrivit Kreitner, 2009, pag. 104). În timp ce
generaţia adultă ar prefera un lider care îşi asumă
responsabilitatea pentru ei, cu o atitudine protectoare,
generaţia mai tânără apreciază o personalitate care inspiră,
cu o viziune, un lucrător de echipă, un bun comunicator şi
ascultător, ce le permite să-şi conştientizeze punctele forte şi
punctele slabe, o persoană care îi motivează şi stimulează,
deleagă responsabilităţi conform aptitudinilor şi calificării lor
şi îi conduce spre cariere de succes şi pline de satisfacţii.
Supunerea, modestia, auto-sacrificiul nu constituie o opţiune
pentru tineri. Aceştia sunt mai mobili, se implică mai mult,
sunt mai competitivi, mai exigenţi. Un singur stil de
leadership nu poate răspunde tuturor acestor aşteptări, însă
o combinaţie de trăsături ori un stil integrator se poate plia
pe nevoile indivizilor.

6.1. Există o „cultură” a leadership-ului?
Potrivit New Collegiate Dictionary, cultura este „tiparul
integrat al comportamentului uman ce include gândurile,
vorbele, acţiunile şi artefactele indivizilor şi se bazează pe
capacitatea lor de a învăţa şi a transmite cunoştinţele
acumulate generaţiilor viitoare”. O definiţie informală,
corespunzătoare mediului de afaceri, poate fi „modul în care
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facem lucrurile pe aici”. Liderul este principalul administrator
al culturii unui grup şi trebuie să fie atent s-o susţină prin
vorbe şi fapte.
Un lider trebuie să fie capabil să transmită viziunea sa în
mod frecvent şi eficient. Liderii trebuie să-şi expună viziunea
în diferite moduri, diverselor grupuri de indivizi. Comunicarea
eficientă reprezintă abilitatea de a converti ceva complicat în
ceva simplu. Un lider nu poate presupune niciodată că
viziunea sa a fost înţeleasă de către toţi. Liderii trebuie să fie
asemenea unor „misionari” moderni, întrucât „predică
evanghelia” cu privire la viitorul companiei, în mod continuu
şi constant. Asta le va permite să schimbe percepţia
oamenilor referitor la ceea ce este important pentru ei şi
pentru organizaţie/societate/grup.
Adeseori, schimbarea la nivel cultural poate fi dificil de
realizat, iar liderul va trebui să aloce mult timp şi atenţie în
acest sens. Se pot ivi bariere importante în faţa schimbării.
De multe ori, barierele culturale ascunse sunt omise. Liderul
poate schimba structura organizaţională, însă, în cursul
acestui demers, poate răsturna „eroi” adoraţi de mulţi ani de
personalul organizaţiei. Noile strategii pot submina valori
importante împământenite în cadrul companiei. Dacă liderul
nu reuşeşte să gestioneze situaţia în mod eficient, forţa
vechii culturi poate neutraliza şi anihila efectul oricărei
schimbări dorite. Dacă liderii iau în serios schimbarea,
inevitabil vor fi nevoiţi să facă faţă culturii grupului lor.
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Corelaţia decisivă dintre viziunea strategică şi adaptarea
culturală este vădită atunci când companiile încearcă să se
dezvolte prin achiziţie. Achiziţiile care nu îndeplinesc
aşteptările au de suferit adesea nu din cauza unei
neconcordanţe la nivel strategic, ci din cauza integrării
culturale deficitare.
(Sursa:
Wolfson,
Barry,
A
Culture
of
Leadership,
http://www.strategyletter.com/CD0703/featured_article.php )

Dar cum ne alegem noi de fapt liderii?
Ce anume ne motivează să votăm, şi astfel să credem că o
persoană este mai potrivită pentru acea funcţie decât o
alta?
În prezentarea sa făcută în cadrul seminarului EYLDS din 1619 octombrie 2013, Emőke Péter a arătat că, în ceea ce ne
priveşte, criteriile noastre – dacă există – sunt mai degrabă
bazate pe aspecte subiective, cum ar fi trăsăturile faciale,
carisma: ’’Oamenii nici măcar nu folosesc strategii
premeditate, raţionale atunci când votează, ci iau decizii
superficiale – părerea lor despre competenţă se întemeiază
numai pe aspectul fizic al candidaţilor.’’ Cu alte cuvinte,
atunci când suntem ghidaţi de instinct şi opinii în luarea unei
decizii privind liderii, se pare că recunoaştem un posibil lider
atunci când îl vedem! Această afirmaţie este în contradicţie
totală cu părerea generală că ’liderii se nasc şi nu se fac.’
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Unii teoreticieni spun că majoritatea abilităţilor şi
competenţelor unui lider pot fi învăţate, ca de exemplu (apud
Barry Wolfson, A Culture of Leadership):


Dezvoltarea unei experienţe profesionale



Îmbunătăţirea abilităţilor de comunicare



Exersarea entuziasmului



O minte deschisă



O atenţie mai mare acordată realizărilor



Accesibilitatea



Respectul faţă de colaboratori
O altă idee prezentată a fost:
‘Este bărbatul un lider mai bun decât femeia?’
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Cu toate că există dovezi care arată că bărbaţii şi femeile nu
sunt deloc diferiţi în ceea ce priveşte eficienţa în leadership,
percepţia votanţilor este că politicienii bărbaţi sunt mai
competenţi decât cei de genul feminin, că acţionează mai
mult după stereotipuri culturale şi, prin urmare, nu oferă o
evaluare corectă a acelei persoane care este într-adevăr
competentă.
În timp ce rezultatele recente demonstrează că trăsăturile
faciale şi prejudecăţile legate de gen în raţionament
afectează comportamentul votanţilor, aceştia pot acorda o
mai mare atenţie reducerii stereotipurilor de gen şi a
prejudecăţilor.’

7.

Cum pot fi un exemplu?

Liderul este o combinaţie de trăsături personale şi
dezvoltare de abilităţi de leadership, după cum a fost descris
mai sus.
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Pentru trăsăturile personale, un lider trebuie să demonstreze
următoarele:
1.

Cinste

2.

Încrezător

3.

Caracter exemplar//de încredere

4.

Vizionar

5.

Competent

6.

Persoană care inspiră

7.

Inteligent

8.

Centrat pe auto-perfecţionare

În privinţa abilităţilor de leadership dobândite/învăţate, un
bun lider trebuie să poată realiza următoarele:
a.
b.
c.
d.
e.
f.
g.
lucrul

Oferă îndrumare
Asuma responsibilităţi
Creează perspective
Inovează
Comunică şi cooperează
Ia decizii
Creează un mediu de lucru: teambuilding, dezvoltă
în echipă

Luând în considerare lista de mai sus, crezi că te califici
pentru funcţia de posibil lider?
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Prin exemplu personal, conştient de punctele tale forte şi
slabe şi încercând să te auto-depăşeşti. Pe de altă parte,
auto-afirmarea nu este o idée bună; în timp, poate duce la
pierderea credibilităţii şi a încrederii. Interesul în integritate,
caracter şi valori al liderilor este în creştere, mai ales după
experienţa conducătorilor din anii ’90, care au fost aroganţi,
plini de ei, iar uneori le lipsea etica. Astăzi, credibilitatea şi
încrederea, respectul pentru cei din jur sunt trăsăturile cele
mai preţuite.

8.

Privind spre viitor. Concluzii

Numeroase studii, atât empirice cât şi teoretice, s-au
ocupat de leadership, de profilul liderului, de tipurile de lideri
şi de influenţa specificităţii culturale asupra stilului de
leadership. Au existat dezbateri pro şi contra trăsăturilor
universale ale leadership-ului.
Agitaţia adusă de globalizare ne-a prins oarecum
nepregătiţi şi, în timp ce încercăm să ne adaptăm la
împrejurări noi şi neprevăzute, suntem atenţi la schimbările
aduse de acest proces influent în vieţile şi în mentalitatea
noastră.
Un lider trebuie să fie în stare să interpreteze şi să
înţeleagă părerile unei persoane şi ce anume apreciază
aceasta cel mai mult, şi asta pentru a o putea motiva şi
influenţa (conduce) pe acea persoană într-un mod eficient.
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Pe de altă parte, valorile şi mentalităţile diferă nu numai
din cauza variabilelor enumerate mai sus, ci şi a vârstei acelei
persoane. Înţelegerea şi descifrarea aşteptărilor şi părerilor
tinerei generaţii sunt esenţiale pentru o dezvoltare
sustenabilă.
Cum leadership-ul depinde de context, viitorul
leadership-ului se va confrunta cu probleme legate de
tehnologie şi de efectele globalizării, pieţele internaţionale,
multiculturalismul, multilingvismul, gândirea şi acţiunea la
nivel global, gândirea strategică cu privire la creşterea
internaţională.
‘Liderii vor trebui să fie mai bine pregătiţi din punct de
vedere al tehnologiei, dat fiind ritmul schimbării şi viteza
răspunsurilor pe care trebuie să o demonstreze aceştia acum.
S-a observat chiar că folosirea eficientă a tehnologiei se
dovedeşte a fi atât de puternică, încât să schimbe ierarhii.
Poate fi un spaţiu în care oamenii pot comunica cu liderii la
toate nivelurile, oricând doresc şi la orice oră. Conducerea la
nivel virtual este deja o realitate, iar cerinţele pentru a
conduce unităţi şi echipe disparate din punct de vedere
geografic va creşte. Tehnologia nu va fi o soluţie pentru
această problemă, dar va fi cu siguranţă o unealtă.’8
Societatea viitorului va avea nevoie de aliniere la nivel
global şi de un anumit tip de lider care să o conducă. Profilul
8

Hernez-Broome, G., Hughes, R.L., (2004) Leadership Development: Past,
Present and Future, Human Resource Planning.
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noului lider este în plin proces de definire: noul lider trebuie
să fie pregătit pentru complexitate, diversitate şi
incertitudine. Şi totuşi, capacitatea generică este doar
începutul pentru un lider de succes, care trebuie să se
potrivească şi să fie adânc ancorat în strategia specifică şi în
planul de viitor pentru societatea, instituţia, grupul de
oameni etc. pe care îi va conduce. ‘În pregătirea unui lider, ar
trebui să prevaleze câteva principii cheie:

Este mai bine să ne concentrăm şi să consolidăm
punctele forte ale oamenilor, şi nu să încercăm să le
modificăm punctele slabe. Îmbunătăţirea punctelor slabe
necesită ca liderii să rămână realişti şi să încerce să-şi
schimbe comportamentul, şi astfel dezvoltarea punctelor
forte va fi naturală.

Nu vă concentraţi pe ‘cap’ (abilitatea analitică, de
exemplu) în defavoarea ‘inimii’ (abilitatea de a relaţiona cu
oamenii şi hotărârea de a face lucrurile corecte). Liderii
eficienţi sunt lideri ‘compleţi’ care le incorporează pe toate
trei.

Nu încercaţi să limitaţi liderii la un set de competenţe
de comportament.
Leadership-ul se referă la spirit,
personalitate şi caracter, dar şi la competenţe mai puţin
vizibile şi specifice. Oamenilor le place să îi urmeze pe cei
care afişează pasiune, energie dar şi abilităţi.

Leadership-ul nu înseamnă deţinerea unui set de
cunoştinţe sau ‘fiind atotştiutor’. Ci este vorba despre
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abilitatea de a învăţa în permanenţă, de a schimba şi de a
evolua, în timp ce practice umilinţa.’ (Sursa:
http://www.mmc.com/knowledgecenter/The_Growing_Chall
enge_Of_Global_Leadership_Development.pdf)
Proiectul EYLDS (Empowering Youth Leadership for
Democracy Sustainability) a intenţionat să folosească o formă
de ‘învăţare prin acţiune’ pentru tineri şi să le ofere – prin
simulări, jocuri de rol, chestionare, etc – ocazia de a exprima
un punct de vedere despre ideea lor de leadership şi profilul
unui lider, pe de o parte, şi de faptul că trebuie să devină
conştienţi despre abilităţile lor de lideri. În timp ce unele
abilităţi de leadership se pot obţine prin învăţare, altele sunt
calităţi personale, iar oamenii recunosc un lider real în
prezenţa unuia!

Legături utile:
http://ec.europa.eu/romania/news/110811_2013_anul_cetatenilor
_ro.htm
*** - Active citizenship – European (EU), extras in 9.02.2013 din
http://europa.eu/youth/active_citizenship/index_eu_en.html
http://ec.europa.eu//citizens-initiative/public/welcome
http://ec.europa.eu/youth/index_en.htm
http://www.eypromania.eu
http://www.youthforum.org
http://www.ctr.ro

