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STILURILE DECIZIONALE
1. Explicaţi elevilor că fiecare persoană tinde să ia deciziile importante pentru ea într-un anumit fel.
Aceasta reflectă stilul său propriu de a lua decizii*.
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2. Împărţiţi elevilor fişa de lucru şi explicaţi-le că pe baza chestionarului din fişă îşi vor identifica stilul
decizional propriu. Acordaţi-le aproximativ 15 min. pentru completarea chestionarului.

3. Cereţi elevilor să-şi identifice stilul decizional predominant prin însumarea răspunsurilor încercuite
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pentru itemii corespunzători fiecărui stil (modul de cotare este prezentat la sfârşitul fişei de lucru) şi să
parcurgă caracteristicile stilului.
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4. Analizaţi împreună cu elevii în ce măsură stilul identificat reflectă cu adevărat modul propriu de a lua
decizii importante.
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5. Identificaţi modalităţi prin care pot fi depăşite inconvenientele unui stil dependent sau evitativ.
*Există diferenţe individuale în ceea ce priveşte modul de evaluare şi selecţie a alternativelor decizionale.
Acestea reflectă stiluri decizionale diferite.
Exemplu

• Utilizează o abordare logică şi
organizată în luarea de decizii
• Elaborează planuri minuţioase
pentru punerea în practică a deciziei
luate
• In luarea deciziei, se bazeaza mai
mult pe sfaturile, sprijinul si
indrumarea celor din jur decat pe
propria parere
• Amana pe cat posibil luarea unei
decizii, evita sa ia decizii.

“Am luat decizia după ce am cântărit
bine toate alternativele”

• Pune accent pe impresii, intuitii,
sentimente in luarea unei decizii ("Asa
am simtit");
• Nu cauta dovezi logice pentru a-si
argumenta decizia.
• Iau
decizii
sub
impulsul
momentului, rapid, fara sa se
gandeasca prea mult.

“Am făcut aşa pentru că am simţit eu
că e mai bine”

w
w

Stilul rational

Caracteristici

.o

Stil decizional
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Stilul dependent

Stilul evitativ

Stilul intuitiv

Stilul spontan
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“Ceilalţi ştiu cel mai bine ce este
potrivit pentru mine”
“Acum nu este momentul potrivit să
iau această decizie”

“Am luat decizia rapid şi fără să mă
gândesc prea mult”
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CHESTIONAR DE IDENTIFICARE A STILURILOR DECIZIONALE

Rezolvă următorul test şi vei afla ce stil decisional ai. Răspunde sincer la următoarele întrebări.

Intrebări
1. Când iau decizii tind să mă bazez pe intuiţia mea

Bifează ce ţi se
potriveşte

3. Când iau o decizie este mai important să simt că decizia este corectă
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2. De obicei nu iau decizii importante fără să mă consult cu alţi oameni
4. Înainte de a lua decizii verific de mai multe ori sursele de informaţie pe care mă bazez
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5. Ţin cont de sfaturile altor oameni atunci când iau decizii importante

6. Amân luarea deciziilor pentru că mă nelinişteşte să mă tot gândesc la ele

nt

7. Iau decizii în mod logic şi systematic
8. Când iau decizii fac ceea ce mi se pare potrivit pe moment
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9. De obicei, iau decizii foarte rapid

10. Prefer să fiu ghidat de altcineva când trebuie să iau decizii importante
11. Am nevoie de o perioadă mare de gândire atunci când iau o decizie
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12. Când iau o decizie am încredere în sentimentele şi reacţiile mele
13. Opţiunile pe care le iau în considerare atunci când decid sunt ghidate de scopurile mele
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14. Iau decizii numai sub presiunea timpului
15. Adesea iau decizii în mod impulsive

16. Când iau decizii mă bazez pe instinct
17. Amân să iau decizii cât de mult pot
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18. Iau rapid decizii

19. Dacă am sprijinul altora, mi-e mai uşor să iau decizii
20. În general analizez care sunt dovezile pro şi contra când iau o decizie
Grila de cotare:
STIL DECIZIONAL
Stilul raţional
Stilul dependent
Stilul evitativ
Stilul intuitiv
Stilul spontan

ITEMII CORESPUNZĂTORI
4, 7, 13, 20
2, 5, 10, 19
6, 11, 14, 17
1, 3, 12, 16
8, 9, 15, 18
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