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CE ESTE #SMARTLEADERSHIP?
#smartleadership pentru lideri cu inteligenţă emoţională este unul dintre cele mai
noi instrumente de evoluţie profesională care pune accent pe folosirea inteligenţei
emoţionale în dezvoltarea abilităţilor de leadership.
Cursul, dezvoltat de MMM Consulting, foloseşte un instrument inovator de măsurare
a inteligenţei emoţionale conceput de Persona Global, unul dintre liderii mondiali ai
furnizării de soluţii de dezvoltare.

DE CE
#SMARTLEADERSHIP?

Pentru că un lider va fi întotdeauna atent şi la
componenta raţională, dar şi la cea emoţională. Ca
lider, atunci când îţi propui un obiectiv de business,
ştii că unul dintre cei mai importanţi factori este cel
uman, iar ecuaţia profitului nu are cum să fie rezolvată
fără necunoscuta umană.
Nu în ultimul rând, pentru că atributul esenţial al
unui lider se referă la calitatea deciziilor luate.
Aceste alegeri produc efecte imediate şi îşi lasă
amprenta asupra membrilor echipei, dar şi asupra
culturii organizaţionale pe termen lung. De aceea,
leadershipul se leagă indisolubil de deciziile smart.

#SMARTLEADERSHIP = DECIZII SMART
•• Implică factorul uman în drumul către
performanţă.
•• Foloseşte inteligenţa emoţională
pentru a creşte nu doar eficienţa
companiei, ci şi coerenţa echipei.
•• Utilizează latura emoţională pentru
a îmbunătăţi ariile de dezvoltare ale
organizaţiei.

•• Presupune folosirea abilităţilor
sociale în atingerea obiectivelor la
nivel de echipă.
•• Are în vedere folosirea
automotivării pentru autodepăşire
personală şi profesională.

BENEFICIILE PROGRAMULUI
•• Creează o legătură directă între nivelul abilităţilor emoţionale şi felul în care se
atinge performanţa.
•• Reliefează pragmatic comportamente asupra cărora, dacă lucrezi, poţi să
îmbunătăţeşti performanţa cu cei din jur, recomandând metode specifice.
•• Măsoară percepţiile celor din jur şi îţi oferă posibilitatea să îţi înţelegi ariile de
umbră (blindspots) şi ariile de dezvoltare.
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