
 
 

 

Această notă este în legătură cu chestionarul stilurilor de a conduce pe care l-aţi completat în proiectul 1. 
 
Graficul de mai jos vă va ajuta să identificaţi stilul dumneavoastră de conducere preferat. Poate va sugera alte stiluri de 
conducere care sunt potrivite pentru dumneavoastră. Completaţi graficul după cum urmează: 
 
Pentru fiecare ZONA scrie suma din numerele subliniate la scorul total la caseta din coloana stângă Împarte fiecare scor total la 
cinci. Înregistraţi fiecare rezultat  în  castele potrivite din scor total (Toate aceste plictisitoare aduceri aminte )? Rotunjiţi în plus 
sau minus după caz. Înregistraţi fiecare scor principal cu un ‘x’ la locul potrivit pe axa de la 1 la 5.  
 
Înţelegând rezultatele 

Scorurile din zonele 1 sau 5 arată zonele care sunt puternice sau dominante Acestea ar pute fi stilurile dumneavoastră 
preferate.  
Scorurile din zonele 2 sau 4 arată o preferinţă care v-ar plăcea s-o exercitaţi. Un scor în zona neutră 3 arată că aţi putea să vă 
mişcaţi nestingherit  în oricare din situaţiile date.  

 

Stiluri de a conduce 
Sesiunea 1 – nota 5 

  1 2 3 4 5 

ZONA 1: sarcină/oameni           

           

Scor total =            

            

Împarte scorul total  la 5  Înseamnă scorul           

Înseamnă scorul pe grafic spre dreapta           

ZONA 2: direcţionând/deschis           

           

Scor total =            

            

Împarte scorul total  la 5 Înseamnă scorul           

Înseamnă scorul pe grafic spre dreapta           

ZONA 3: riscând/analizând           

           

Scor total =            

            

Împarte scorul total  la 5 Înseamnă scorul           

Înseamnă scorul pe grafic spre dreapta           

ZONA 4: ansamblu/detailiu           

           

Scor total =            

            

Împarte scorul total  la 5 Înseamnă scorul           

Înseamnă scorul pe grafic spre dreapta           

ZONA 5: inspirator/participativ           

           

Scor total =            

            

Împarte scorul total  la 5 Înseamnă scorul           

Înseamnă scorul pe grafic spre dreapta           



 
 

 
Reflecţie la stilurile de a conducere  
Niciun stil de conducere nu este eficace în toate situaţiile şi cu toţi oamenii. Studii de urgenţă sau ale situaţiei  conducerii au 
arătat în mod repetat că o conducere eficace este arta de a avea de-a face cu anumiţi oameni în anumite condiţii specifice ale 
echipei. De accea citind descrierile stilurilor de conducere va trebui să evitaţi a  le eticheta punând valori pozitive sau negative 
pe  ele. Scopul acestui chestionar nu este acela de a pune etichete pe stilurile de conducere sau pe oameni  denumindu-i ca 
fiind buni sau răi ci de a stimula felul dumneavoastră de a gândi  asupra a ce fel de stil(uri) de conducere folosiţi şi ce fel de 
stiluri de conducere pot fi folosite cel mai eficient pentru a avea de-a face cu diferite situaţii. 
 
 

Descriere pe scurt a stilurilor de a conduce 
 Sarcină/oameni Acesta măsoară preferinţa noastră de a ne concentra spre a rezolva sarcini sau a ne asigura că oamenii 

sunt îngrijiţi.  

 Direcţionând/deschis Acesta măsoară preferinţa noastră de a spune oamenilor ce trebuie să facă /fiind în control sau de a 
le da spaţiu celorlalţi pentru a lua proprile decizii /mergând cu fluxul . 

 Riscând/analizândAcesta măsoară preferinţa noastră de a acţiona înainte de a ne gândi  sau de a gândi înainte de a 
acţiona 

 Ansamblu/detaliu Acesta măsoară preferinţa noastră pentru concept sau vise sau pentru detalii şi analize . 

 Inspirator/participativ Acesta măsoară preferinţa noastră pentru influenţare prin convingere sau prin consultare si 
ascultare. 

 
 
 

De discutat 
Ideea este să remarcăm că nu există un singur stil de a conduce care să fie cel mai bun sau potrivit întodeauna. Domnul nostru 
Cristos a folosit diferite stiluri de a conduce pe parcursul slujirii Sale - James Dunn, The Effective Leader, pagina 120. Discuţii. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ce idei generate de meditaţia asupra stilurilor de conducere îţi sunt utile pentru propria conducere ? 
 
 
 


