
„Începeţi cu DE CE.” 
Simon Sinek, autor, speaker şi consultant 

Să vorbim despre realitatea şedinţelor voastre de azi… 
Această secţiune vă va ajuta să analizaţi scopul şi  

contextul şedinţelor.



PAR
TEA A DOUA
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ŞAPTE PUNCTE DE VEDERE
ANALIZAŢI O ŞEDINŢĂ DIN TOATE UNGHIURILE

Definiţia 1 
Şedinţă [substantiv]
„Când doi sau mai mulţi oameni se întâlnesc pentru a împăr‑
tăşi, a discuta, a crea, a decide.” 

Definiţia 2
A (se) întâlni [verb]
„A sta faţă în faţă, direct şi fără a‑l evita pe celălalt.”
„A se alătura altcuiva într‑un loc sau la o oră stabilită de 
comun acord.” 

Idealul: Şedinţele ar trebui să fie dinamice şi să maximizeze 
potenţialul oamenilor şi resursele disponibile. 

Aşa sunt şedinţele voastre?

Flexibilitate: Şedinţele pot fi rapide, lungi, virtuale, formale, 
informale, faţă în faţă, cu mai mulţi sau mai puţini partici‑
panţi. 

Cât de flexibile sunt şedinţele voastre? Sunt blocate într-o 
rutină? 

Cultură: Şedinţele pot îmbunătăţi sau afecta în mod nega‑
tiv performanţa unei companii. Dacă sunt făcute bine, ele 
adaugă intensitate, culoare, rigoare şi concentrare pe un 
anumit scop. Dacă sunt făcute prost, totul se transformă în 
monotonie şi lucrurile sunt încetinite. 
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Şedinţele voastre cresc performanţa companiei? Cu adevărat? 
 
Risc: Şedinţele pot fragmenta şi bloca o organizaţie. Făcute 
bine, ele facilitează ritmul şi fluxul unei organizaţii; făcute 
prost, îngreunează lucrurile şi distrag atenţia de la ceea ce 
contează cu adevărat. 

Şedinţele voastre prezintă riscuri pentru organizaţia în care 
lucraţi? 

Oportunitate: Când se desfăşoară având în minte obiectivele 
şi ritmurile organizaţiei, şedinţele pot debloca resurse, pot 
sincroniza organizaţia şi îi pot oferi libertate. 

Ce este important pentru voi şi organizaţia voastră în acest 
caz? 

CE ESTE IMPORTANT 

PENTRU MINE SI  

PENTRU ORGANIZATIA 

MEA?

CE S -A CLARIFICAT 

     CU PRIV IRE LA  

   SCOPUL sEDINTELOR  

             MELE?
```

`

Ce anume a devenit mai clar în privinţa SCOPULUI şedinţelor 
voastre?
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ŞEDINŢELE SUNT  
O COLECŢIE DE  
MINŢI HOINARE,  
DEZORDONATE
 

„Este amuzant să observi oamenii –
Ochii le zboară asemeni păsărilor
Departe de cuvintele lor…” 

Elma Mitchell, People Etcetera

Fiecare şedinţă, indiferent cât de mare sau de mică, este 
influenţată de interacţiunea dinamică dintre minţile umane. 
Totuşi, eu cred că mintea umană este hoinară şi dezordo‑
nată. Umblă cine ştie pe unde, se mai rătăceşte, se plicti‑
seşte, devine nervoasă, o ia la goană. Nu se simte bine când 
este blocată. De ce hoinară şi dezordonată? Păi, imaginaţi-vă 
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o scenă de şedinţă tipică şi apoi gândiţi-vă ce se întâmplă în 
continuare. Probabil că: 

 ▪ Veţi vedea oameni vorbind unul către altul (mai degrabă 
decât unul cu altul). 

 ▪ Veţi auzi zumzetul vorbăriei inutile. 
 ▪ Veţi vedea expresii care merg de la ochi pe jumătate închişi 

la ochi îndreptaţi spre laptopuri, telefoane sau ferestre. 
 ▪ Veţi simţi vibraţia genunchiului care se mişcă nervos şi 

a degetelor care bat în masă. 
 ▪ Veţi vedea braţe încrucişate şi umeri căzuţi. 
 ▪ Veţi observa un zgomot permanent (uneori, o tăcere zgo‑

motoasă – zgomotul oamenilor care îşi îndreaptă atenţia 
în altă parte sau pur şi simplu nu mai sunt atenţi deloc). 

 ▪ Veţi vedea oameni care îşi strâng buzele şi îşi sug dinţii. 

Acum, adăugaţi la această scenă o agendă de şedinţă rigidă. 
Nu e de mirare că oamenii încep să nu mai aibă stare. Au 
mult mai multe de oferit şi, totuşi, trebuie să îndure o activi‑
tate forţată, care poate că nici nu are un sens real. 

De ce să exploatezi minţile oamenilor cu o agendă strictă, con‑
trolată, riguroasă? Mintea voastră nerăbdătoare şi hoinară 
s-ar lăsa exploatată dacă ar fi forţată să accepte o agendă 
infinită? Sunt de părere că rataţi o mare şansă dacă încercaţi 
să controlaţi aceste minţi cu o agendă strictă. De ce v-aţi dori 
să faceţi asta?

Trebuie să daţi dovadă de o inteligenţă superioară. 

În schimb, în loc să vă luptaţi să le blocaţi, puteţi decide 
să lucraţi cu dezordinea şi înclinaţia către hoinăreală. 
Includerea şi încurajarea lor vor constitui un mare pas către 
şedinţe care îşi ating obiectivul şi produc rezultate. 



48

Prin urmare, ce trebuie să faceţi?
În primul rând: acceptaţi că şedinţele sunt vii, sunt entităţi 
care trăiesc şi se schimbă în mod constant.
În al doilea rând: rotiţi în mod conştient Caleidoscopul Şedinţelor, 
ca să: 

1.  Centraţi conversaţiile din cadrul şedinţei pe scopul acesteia. 
2.  Vă asiguraţi că fiecare persoană ştie de ce trebuie să parti-

cipe la această şedinţă; şi de ce trebuie să fie acum. 
3.  Practicaţi concentrarea mai degrabă decât limitarea sau con-

trolul.
4.  Renunţaţi la orice subiect din agendă care nu contribuie la 

acest scop (mai puţin, dar făcut bine, este în mod sigur cea 
mai bună soluţie). 

5. Atrageţi minţile participanţilor printr-un proces care le 
extinde gândirea în loc să o strivească.
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ACCEPTAŢI CĂ SUNTEM 
CU TOŢII ÎN ACEASTĂ 
POVESTE 
„Este bine să ne amintim că întreg universul, cu o singură 
excepţie măruntă, este compus din ceilalţi” 

John Holmes, poet 

În ceea ce priveşte oamenii, uitaţi-vă cu atenţie în jurul vos‑
tru. Voi aveţi nevoie de ei şi ei au nevoie de voi. Împreună, 
puteţi avea şedinţe care îşi ating scopul şi produc rezultate 
de fiecare dată. 

Recunoaşteţi faptul că nu este obligatoriu să vă simţiţi 
foarte bine şi relaxaţi alături de toţi participanţii la şedinţe. 
Ingredientele de bază pentru o relaţie bună în şedinţe sunt 
respectul reciproc şi un scop comun. 

Acceptaţi că vor fi momente când îi veţi „deranja” pe cei‑
lalţi cu punctele voastre de vedere, cu opiniile, valorile şi 
comportamentul vostru. Nu e nimic greşit în a avea puncte 
de vedere şi opinii diferite; în realitate, aceste diferenţe de 
opinie ar trebui încurajate şi preţuite, pentru că în ele se află 
noile oportunităţi. 

Am observat o tendinţă din ce în ce mai frecventă: după 
o singură întâlnire faţă în faţă, oamenii trag concluzii pri‑
pite de genul „oh, nu o să ne înţelegem niciodată” sau „nu 


