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Cap 2. Subcap 2.1 

Lucrul în echipă 

„A veni împreună este un început, a rămâne împreună este un progres, iar a lucra 

împreună este un succes."  - Henry Ford 

 

 

Timp: 02h50m 

Principalele obiective ale modulului de lucru în echipă față de participanți sunt în 

principal două: Să cunoască importanța muncii în echipă și efectul său pozitiv 

asupra eficacității. Recunoscându-i pe cei doi, participanții sperăm că vor dobândi 

abilități precum lucrul cooperativ, contribuția la grupuri cu idei, sugestii și efort, 

abilitatea de a participa la luarea deciziilor de grup, îmbunătățirea comunicării și un 

respect sănătos pentru diferite opinii și perspective. 

 

 

Ce este munca în echipă? 

 

Abilitățile de lucru în echipă sunt atributele și abilitățile care permit unei persoane 

să lucreze eficient cu alte persoane. Poate fi observat de-a lungul conversațiilor, 

sarcinilor, întâlnirilor sau altor eforturi de grup (Gibert și colab., 2017). Prin urmare, 

această abilitate ușoară depinde foarte mult de capacitatea specifică de a comunica, 
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asculta, exprima pe baza onestității și responsabilității (Butterfield, 2011). De 

asemenea, este descris în general ca angajamentul unui grup de oameni de a lucra 

împreună pentru a atinge un obiectiv comun. echipa poate fi conturată doar ca o 

hoardă de oameni uniți în urmărirea unei misiuni sau obiective standard, sacrificând 

de obicei agendele personale de dragul realizării echipei. Astfel, grupurile au multe 

caracteristici: 

 

 

 

 

 

 

Cele mai bune și mai simple echipe sunt cele compuse de oameni care sunt dornici 

de căutare de oportunități, de rezolvatori energici de probleme și de optimisti 

incorigibili. Astfel de grupuri dezvoltă o dinamică ridicată a echipei și un jurnal 

robust, îmbunătățind în același timp propria dezvoltare calificată (Melser, 2019). Cu 

toate acestea, merită menționat faptul că lucrul în echipă nu este întotdeauna aplicat 

exclusiv echipelor, ar putea fi aplicat într-un eveniment / cooperare aleatorie. 

Exemple de abilități de lucru în echipă: 

 Comunicare. Capacitatea de a vorbi într-un mod foarte clar și eficient este 

crucială pentru a avea abilități de cooperare sensibile. Odată ce operează cu alții, 

este necesar ca persoana să împărtășească gândurile, ideile și informațiile cheie 

relevante într-un mod foarte simplu, astfel încât publicul să înțeleagă mesajul 

principal. Există multe stiluri diferite de abilități de comunicare care pot fi verbale 

și nonverbale (Peters-Kühlinger, 2017). 

 

Diverse 
persoane Un  obiectiv 

standard
Simț al 

comunității

Efort comun Dăruire
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Ascultare activa.  

La fel ca comunicarea, abilitățile de ascultare activă vor facilita o echipă să se 

cunoască și să aibă încredere. Ascultarea activă este actul de a construi o încercare 

de a se concentra atent asupra unei persoane în timp ce își împărtășesc ideile, 

gândurile sau sentimentele. Persoana poate ridica, de asemenea, anchete de 

urmărire pentru a aprofunda ceea ce încearcă să transmită (Peters-Kühlinger, 

2017). 

 Conștientizare.  

În munca în echipă, este esențial ca persoana să își asigure capacitatea de a fi 

conștient în mod constant cu privire la dinamica grupului. De exemplu, dacă cineva 

domină comunicarea sau nu mai permite altora să își exprime ideile, este esențial ca 

echilibrul să fie restabilit, astfel încât fiecare coechipier să poată contribui în mod 

regulat. Alternativ, dacă un individ are tendința de a fi mai timid și ezitant să 

împărtășească o idee, este crucial să se creeze un spațiu în care fiecare parte a 

echipei să se simtă confortabilă pentru a aduce contribuții în modul lor unic și 

capabil (Alex, 2012). 

 Responsabilitate.  

În cadrul dinamicii de cooperare între membrii echipei, este necesar ca fiecare parte 

în cauză să perceapă atât munca pentru care se plătește și să depună efortul de a 

finaliza aceleași sarcini la timp și până la rezultatul scontat. Întrucât întreaga echipă 

funcționează corespunzător, asumându-și responsabilitatea pentru fiecare muncă 

individuală, echipa va lucra în direcția unui obiectiv standard (Gold, 2005). 

 Empatie. A avea empatie pentru colegii de echipă îi va permite persoanei 

să-și perceapă mai bine motivele și sentimentele. Înțelegerea profundă a modului în 

care alții se simt și lucrează va ajuta persoana să vorbească cu ei într-o manieră pe 

care urmează să o înțeleagă și să răspundă complet (Gold, 2005). 
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 Onestitate. Este vital să fii sincer. Acest lucru ar însemna, probabil, atunci 

când împărtășește un dezacord, persoana ar trebui să explice că pur și simplu nu au 

reușit să îndeplinească la timp o sarcină determinată sau să împărtășească o 

dezvoltare nouă. Deși nu este transparență, poate fi dificil pentru o echipă să 

dezvolte încredere și să lucreze împreună cu eficiența (Alex, 2012). 

 Colaborare.  Munca în echipă trăiește astfel încât o comunitate de oameni cu 

o gamă variată de abilități și puncte forte să poată lucra împreună pentru a construi 

ceva mai mult pe care nu l-ar produce singur. Este important să colaborați cu alți 

colegi și să faceți schimb de experiențe, să vă dezvoltați reciproc munca și să vă 

sprijiniți reciproc pentru a crea o echipă puternică (Peters-Kühlinger, 2017). 

Care sunt beneficiile sale? De ce suntem mai buni împreună? 

 

Există, de asemenea, dezavantaje ale muncii în echipă, chiar dacă adesea poate părea 

un pic frustrant și complicat. Coeziunea reală într-o echipă va necesita timp pentru 

a începe și colaborarea cu alte persoane împreună cu diverse caracteristici nu este 

întotdeauna simplă (Chapple, 2005). 

Cu toate acestea, există o explicație pentru care termenul popular „două capete sunt 

mai bune decât unul” există de ani de zile. Unele dintre cele mai mari lucruri care au 

fost realizate vreodată nu au fost realizate de o persoană singură. 

Pentru început, descoperiri științifice strălucite, expediții curajoase, echipe de 

război, echipe sportive și formații de muzică populară, toate acestea implicând o 

coordonare remarcabilă. (Normille, 1994). 
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Lucru in echipa: 

 

Promovează 
criativitatea și 

învățarea

Face munca mai 
ușoară

Generează idei

Diversitate

Îmbunătățește 
punctele forte 

individuale existente
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Care sunt provocările muncii în echipă? 

Munca în echipă este grea. Probleme precum încrederea, proximitatea, cele mai 

bune condiții, cunoașterea și scopul în grupuri încep să apară la un moment dat. De 

exemplu, dacă ne gândim la ce sună „asocierea” la fiecare nivel în grupuri și orice 

organizație în general, ne vom aminti o situație sau o întâmplare în care au apărut 

aceste tipuri de provocări. 

Totul începe cu recunoașterea importanței individului și a modului în care se simt 

conectat la locul de muncă. Echipa eșuează atunci când conexiunea eșuează 

(Richards, 1999). 

 

 

 

Aduce perspective 
noi

Rezultate mai bune

Îmbunătățește 
productivitatea

Împărțirea 
volumului de muncă

Mai mult risc

Îmbunătățește etica 
muncii și spiritul de 

echipă

INDIVIDUAL Modul în care fiecare individ se 

conectează cu alți indivizi 

Modul în care fiecare individ se 

conectează cu alți indivizi 

Echipa eșuează    

atunci cand 

conexiunea eșuează 
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Exemple de posibile provocări în timp ce lucrați în echipă sunt (Attfield, 2018): 

 

 

 

Roluri diferite într-o echipă 

Dezvoltat de Meredith Belbin în 1981, după 9 ani de studiu, jocurile de rol ale lui 

Belbin au devenit unul dintre instrumentele cele mai accesibile și utilizate pe scară 

largă pentru a sprijini consolidarea echipei. Rolurile echipei au fost concepute 

pentru a contura și a prezice succesul potențial al grupurilor de management, 

recunoscând că cele mai puternice grupuri au o diversitate de caractere și soiuri de 

temperament (Belbin, 2010). A fost criticat datorită potențialei sale simplificări 

excesive și a „porumbelului” de oameni. Cu toate acestea, odată folosit arătând 

înțelepciune, ar putea deveni foarte util să obțineți o perspectivă 

cu privire la funcționarea echipei și pentru a determina punctele tari și punctele 

slabe ale echipei (Belbin, 2010). 

 

 

Clădind încrederea

Proximitate

Condiții optime

Conștientizarea de sine a membrilor echipei

Lipsa unei comunicări eficiente

Conflict de personalitate

Lipsa scopului
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Figure 1 – Belbin’s team roles (2010) 

Figure 2 – Belbin’s team roles description (2010) 
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Rolurile echipei tind să fie dezvoltate și maturate și, chiar, se pot schimba odată cu 

experiența și conștientizarea. Dacă lipsește un rol în echipă, acesta este adesea 

ocupat de cineva care nu a recunoscut acest rol ca unul dominant. 

Munca în echipă este un produs al discuției între membrii echipei cu privire la 

responsabilitățile lor de muncă, pentru a îmbunătăți comunicarea și a se asigura că 

obiectivele comune sunt atinse (Belbin, 2010). 

Tehnici de rezolvare a problemelor în cadrul echipei 

Așa cum am putut verifica înainte, lucrul în echipă nu este întotdeauna ușor, dar 

demn la final. Oamenii par să facă trei lucruri atunci când se confruntă cu o 

problemă: 

 Se sperie sau se supără și vor ca problema să dispară; 

 Ei cred că trebuie să vină cu o soluție; 

    Ei caută pe cineva de vină (Laughlin, 2011).  

 

A fi confruntat cu o problemă nu este o situație plăcută și aceasta este o provocare, 

deoarece există întotdeauna probleme de rezolvat în viață. 

 Sfaturi care ar putea fi utile pentru a facilita o mai bună soluție 

creativă a problemelor în echipă (Pokras, 2004). 

• Detectați problemele implicate; 

- Fii clar care este problema;  

- Rețineți că există diferite puncte de vedere asupra problemelor; 
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• Luați în considerare nevoile tuturor; 

- Interesele sunt așteptările pe care vrem să le îndeplinim în fiecare 

soluție specială. Ne neglijăm uneori propriile interese atunci când 

suntem dedicați unui singur răspuns. 

- Abordarea optimă este una care să răspundă nevoilor ambelor; 

- Acesta este momentul pentru a asculta pe deplin. 

 

• Enumerați abordări fezabile (posibilități); 

- Brainstorming. 

 

• Analizați posibilitățile; 

- Care sunt avantajele și dezavantajele fiecărei opțiuni? 

 

• Alegeți o posibilitate sau posibilități; 

- Care este cea mai bună opțiune, punând totul împreună? 

 

• Înregistrați acordul (acordurile) în litigiu; 

- Scrierea tuturor se va asigura că toată lumea se gândește la 

implicații. 

 

• Consens, control și evaluare. 

- Lucrurile se pot schimba. Este mai bine să prezici toate 

circumstanțele viitoare și să le discuți cu echipa; 

- Uneori, merită să stabiliți un termen pentru soluția convenită „Să 

încercăm așa pentru următoarele 2 luni și să vedem dacă 

funcționează!”. 
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Conform acestor metode, membrii echipei vor fi capabili să lucreze împreună mai 

cu succes, cu mai puține confruntări și o șansă mai mare de a acosta soluția 

dinamică ideală viabilă la îndemână (Pokras, 2004). Majoritatea acestor strategii 

vor deveni și mai eficiente cu repetarea și consistența (Pokras, 2004). 

Videoclipuri similare în engleză: 

https://www.youtube.com/watch?v=1ACIsZy2Zjo 

https://www.youtube.com/watch?v=kYjqtLCNqSA 

https://www.youtube.com/watch?v=qh4ms4xgHko  

 

Videoclipuri similare în portugheză: 

https://www.youtube.com/watch?v=gJDXqIObj-A  

https://www.youtube.com/watch?v=cnHIYmvS4BQ  

https://www.youtube.com/watch?v=bokv6XlAdgYb  

 

Videoclipuri similare în spaniolă: 

https://www.youtube.com/watch?v=EnQhERZwF5k  

https://www.youtube.com/watch?v=XLJ0Fj-CkZk  

https://www.youtube.com/watch?v=x8-fhXlI8Z0 

https://www.youtube.com/watch?v=XeCtsvIg5Eo  

https://www.youtube.com/watch?v=ERj_PO3nZfk  

https://www.youtube.com/watch?v=ajpILcwPE5U  

  

 

https://www.youtube.com/watch?v=1ACIsZy2Zjo
https://www.youtube.com/watch?v=kYjqtLCNqSA
https://www.youtube.com/watch?v=qh4ms4xgHko
https://www.youtube.com/watch?v=gJDXqIObj-A
https://www.youtube.com/watch?v=cnHIYmvS4BQ
https://www.youtube.com/watch?v=bokv6XlAdgYb
https://www.youtube.com/watch?v=EnQhERZwF5k
https://www.youtube.com/watch?v=XLJ0Fj-CkZk
https://www.youtube.com/watch?v=x8-fhXlI8Z0
https://www.youtube.com/watch?v=XeCtsvIg5Eo
https://www.youtube.com/watch?v=ERj_PO3nZfk
https://www.youtube.com/watch?v=ajpILcwPE5U
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Activități propuse de lucru în echipă 

                                                                                RANDUL TAU! 

Activitatea 1. 

Scopul acestei activități este de a îmbogăți participanții înțelegând sensul de 

a face parte dintr-o echipă și de ce este important să fii un bun jucător de 

echipă pentru succesul în carieră. 

Timp: 15/20 minute 

Materiale: Activitatea nr. 1 tipărită pentru fiecare participant 

Instrucțiuni: alegeți și afișați cinci ghilimele „de lucru în echipă”: 

− „Angajamentul individual față de un efort de grup - asta este ceea ce face să 

lucreze o echipă, o companie, o societate, o civilizație.” 

−  „A veni împreună este un început. Păstrarea împreună este un progres. 

Lucrul împreună este succes. ” 

−  „Nu există un om creat de sine. Îți vei atinge obiectivele numai cu ajutorul 

celorlalți. ” 

− „Este uimitor ce se poate realiza atunci când nimănui nu îi pasă cine primește 

creditul.” - 

 „Munca în echipă împarte sarcina și înmulțește succesul.” 

−  „Sunt membru al unei echipe și mă bazez pe echipă, mă amânz la ea și mă 

sacrific pentru asta, deoarece echipa, nu individul, este campionul final.” 

−  „Respectați-vă semenii, tratați-i în mod echitabil, nu fiți de acord cu ei sincer, 

bucurați-vă de prietenia lor, explorați-vă sincer gândurile despre celălalt, 

lucrați împreună pentru un scop comun și ajutați-vă unii pe alții să-l atingă” 

−  „Talentul câștigă jocuri, dar munca în echipă și inteligența câștigă 

campionate.” 

−  „Singuri putem face atât de puțin; împreună putem face atât de multe 

−  „Puterea echipei este fiecare membru individual ... puterea fiecărui membru 

este echipa.” 

−  „Unitatea este forța ... când există muncă în echipă și colaborare, se pot 

realiza lucruri minunate. 
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− „O mulțime de oameni vor să meargă cu tine în limuzină, dar ceea ce îți 

dorești este cineva care să ia autobuzul cu tine atunci când limuzina se 

strică.” 

− „Este ușor să găsești jucători buni. A-i determina să joace în echipă este o altă 

poveste. ” 

Rugați participanții să aleagă cotația care le place. Apoi grupul va fi împărțit în 

grupuri mai mici în funcție de cotația aleasă (adică toți participanții cărora le-a 

plăcut citatul 1 etc.). Participanții ar trebui să petreacă aproximativ două minute 

discutând cotația și ajungând la un consens cu privire la motivul pentru care le-a 

plăcut cel mai bine. Un membru al fiecărei echipe ar trebui să fie pregătit să ofere 

feedback-ul și reflecția grupului. 

Activitatea 2. 

Un inventar al abilităților 

Materiale: pixuri și fișe de lucru cu activitatea nr. 2 

O parte din a fi un bun membru al echipei este să înveți cum să-ți înțelegi punctele 

forte personale (ceea ce ai de oferit) și unde s-ar putea să ai nevoie de ajutor de la 

alții. Enumerate pe această foaie sunt 10 dintre caracteristicile care fac un membru 

al echipei productive. Evaluează-ți nivelul de încredere în fiecare abilitate: 

ABILITATE # 1: FIABIL 

Acest lucru înseamnă: puteți fi contat pentru a face treaba. 

Evaluare: ____ Nu este atât de încrezător ____Sort de încrezător ____Sigur încrezător 

 

 

ABILITATE # 2: COMUNICATOR EFICIENT 

Aceasta înseamnă: vă exprimați gândurile și ideile în mod clar și direct, cu respect 

pentru ceilalți. 

Evaluare: ____ Nu este atât de încrezător ____Sort de încrezător ____Sigur încrezător 
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ABILITATE # 3: ASCULTANT ACTIV 

Aceasta înseamnă: ascultați și respectați diferite puncte de vedere. Alții îți pot oferi 

constructiv 

feedback - și nu te supărești sau nu te aperi. 

Evaluare: ____ Nu este atât de încrezător ____Sort de încrezător ____Sigur încrezător 

ABILITATE # 4: PARTICIPATIV 

Aceasta înseamnă: sunteți pregătiți - și vă implicați în activitățile echipei. Sunteți 

colaborator obișnuit. 

Evaluare: ____ Nu este atât de încrezător ____Sort de încrezător ____Sigur încrezător 

 

ABILITATE # 5: ÎMPĂRTEȘTE DESCHIS ȘI DE BUNĂ 

Aceasta înseamnă: sunteți dispus să împărtășiți grupului informații, experiență și 

cunoștințe. 

Evaluare: ____ Nu este atât de încrezător ____Sort de încrezător ____Sigur încrezător 

 

ABILITATE # 6: COOPERATIVĂ 

Aceasta înseamnă: colaborați cu alți membri ai echipei pentru a îndeplini sarcina - 

indiferent de ce. 

Evaluare: ____ Nu este atât de încrezător ____Sort de încrezător ____Sigur încrezător 

 

ABILITATE # 7: FLEXIBILĂ 

Aceasta înseamnă: vă adaptați cu ușurință atunci când echipa își schimbă direcția 

sau vi se cere să încercați ceva nou. 

Evaluare: ____ Nu este atât de încrezător ____Sort de încrezător ____Sigur încrezător 
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ABILITATE # 8: ANGAJATĂ 

Aceasta înseamnă: sunteți responsabil și dedicat. Întotdeauna îți dai cel mai bun 

efort! 

Evaluare: ____ Nu este atât de încrezător ____Sort de încrezător ____Sigur încrezător 

 

ABILITATE # 9: SOLUTIE DE PROBLEME 

Aceasta înseamnă: vă concentrați asupra soluțiilor. Ești bine să nu ieși din calea ta 

pentru a găsi vina în ceilalți. 

Evaluare: ____ Nu este atât de încrezător ____Sort de încrezător ____Sigur încrezător 

 

ABILITATE # 10: RESPECTOASĂ 

Aceasta înseamnă: tratați pe ceilalți membri ai echipei cu curtoazie și considerație - 

tot timpul. 

Evaluare: ____ Nu este atât de încrezător ____Sort de încrezător ____Sigur încrezător 

 

Luați în considerare răspunsurile dvs.: 

 

Ați verificat în mare parte „nu atât de încrezător”? 

Dacă da, îți dezvolți încrederea în continuare ca jucător de echipă. Aceste abilități 

necesită adesea ceva timp pentru a se dezvolta - deci nu vă faceți griji. Ar putea fi util 

să contactați cineva pe care îl cunoașteți și în care aveți încredere pentru a vă ajuta 

să vă concentrați asupra dezvoltării unui plan de lucru la unele dintre abilitățile în 

care ați dori să fiți mai încrezători. Nu vă fie teamă să cereți ajutor. Solicitarea de 

ajutor atunci când aveți nevoie este o altă mare abilitate a unui jucător de echipă 

productiv. 

 

 



   

 
“Coding in prison as a valuable outside tool for employment” (Coding-Out) Project, 2018-1-ES01-KA204-050720. This publication 

reflects the views only of the author, and the Spanish National Agency Erasmus + and European Commission cannot be held 
responsible for any use which may be made of the information contained therein. 

 
20 

Ați verificat mai ales „un fel de încredere”? 

Dacă da, sunteți destul de încrezător în abilitățile dvs. de lucru în echipă - dar 

probabil că ați putea folosi un pic de sprijin suplimentar sau dezvoltare în câteva 

domenii. Invitați pe cineva apropiat (cineva pe care îl cunoașteți și de încredere) să 

lucreze cu dvs. în domeniile pe care ați dori să le îmbunătățiți. Majoritatea oamenilor 

ar fi cu adevărat fericiți să vă ajute! Învățarea strategiilor pentru a deveni un 

membru bun al echipei necesită timp, energie și dăruire. 

 

Ați verificat în mare parte „foarte încrezător”? 

Dacă da, ești cu adevărat încrezător în capacitatea ta de a fi un bun jucător de echipă. 

Grozav! Descoperiți un domeniu sau două în care ați dori să continuați să vedeți 

îmbunătățiri (deoarece ar trebui să ne străduim întotdeauna să fim cei mai buni care 

putem fi) și elaborați un plan pentru cum să dezvoltați în continuare aceste abilități. 

Încercați, de asemenea, să oferiți sprijin cuiva pe care îl cunoașteți și care s-ar putea 

lupta pentru a-și construi propriul nivel de încredere în munca în echipă. 

 

Activitatea 3.  

Scenariul 

Scopul acestei activități este, printr-o gândire critică și prin ceea ce participanții au 

învățat de-a lungul modulului, să aplice conceptul de lucru în echipă și semnificația 

de a face parte dintr-o echipă prin discutarea cu ceilalți participanți. Shawn lucrează 

într-o bibliotecă. Ea și alți trei colegi de muncă au primit sarcina de a lucra împreună 

la un proiect. Shawn predă produsul finalizat, dar a completat-o fără contribuția sau 

ajutorul celorlalți. Shawn a spus că este greu să găsești timp pentru a te întâlni. Le-a 

trimis text celorlalți (întrebându-se despre lucrul împreună), dar nu a primit 

răspunsuri. Supraveghetorul ei, Nathaniel, știe că este o tânără bibliotecară 

promițătoare care vrea să avanseze într-o poziție de conducere. Nathaniel crede, de 

asemenea, că Shawn are potențialul de a fi un bun lider, dar se simte nerăbdătoare 

atunci când vine vorba de a lucra cu alții. 
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Discuții: 

 

• Ce a făcut Shawn bine? 

 • Ce ar fi putut face altfel? 

 • Cum ar putea să se descurce singură în viitor? 

 • Cum ar trebui să trateze Nathaniel această situație? 

 • Luați în considerare faptul că probabil vrea să-l ajute pe Shawn să se 

îmbunătățească și să nu o pedepsească neapărat.  
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Ca 2. Subcap 2.2 

Reziliență  

 

“Reacția ta la adversitate, nu adversitatea în sine, determină modul în care se va 

dezvolta povestea vieții tale.” - Dieter F. Uchtdorf 

 

Timp: 02h50m 

 

Ce este rezistența? 

Simplu spus, reziliența este capacitatea de a face față provocărilor, problemelor și 

eșecurilor inevitabile pe care o persoană le întâmpină în cursul vieții lor și de a 

învăța cumva din aceste evenimente și de a-și accentua punctele forte. Reziliența 

depinde de o serie de abilități și instrumente, inclusiv abilități de raționament critic, 

bunăstare fizică și emoțională și interacțiunile cu ceilalți din jurul nostru (Ungar, 

2008).  

 

 

Reziliența nu înseamnă doar rezolvarea unor obstacole mari; fiecare dintre noi 

întâmpină în mod regulat alte probleme cu care ne vom baza pe rezervele noastre 

de reziliență (Revell, 2017). 

Există patru ingrediente cheie pentru reziliență (Leys, și colab., 2019): 

 Cunoaștere: Realizarea a ceea ce se întâmplă în jurul tău și în capul tău;  
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 Raționament: a fi dispus să înțelegeți lucrurile care se 

întâmplă într-un mod rezonabil;  

 

 

 

Căutarea: modul în care ne bazăm pe ceilalți pentru a ne sprijini 

și a depăși dificultățile cu care ne confruntăm, deoarece 

reziliența înseamnă a înțelege când să cerem ajutor; și 

 

 

Fitness: abilitățile noastre mentale și fizice de a ne adapta la 

obstacole fără a fi afectați. 

 

 

 

Cele șapte C-uri ale rezistenței 

Potrivit Reivich (2003), există unele competențe specifice care pot fi îmbunătățite 

pe calea dobândirii rezistenței. Următoarele sunt sfaturi pentru antrenor: 

 

Competentă 

 

Permiteți unei persoane să se simtă mai confortabil încurajându-l să înțeleagă 

modul în care își abordează problemele și dacă se ocupă acum de ele. Încurajați-i să 

ridice întrebări, să se angajeze în administrarea regimurilor lor de îngrijire sau să 

știe cât mai multe despre starea sau îngrijirea lor cât este posibil, dacă este necesar, 

prin orice mijloace de promovare a cunoștințelor. 

Copiind 

Respectați metoda de coping a cuiva, oricare ar fi aceasta: evitarea, izolarea, negarea, 

reformularea constructivă etc. Există numeroase strategii de gestionat și rețineți, 

coping-ul este o abordare sigură pentru a trece peste o criză. Oferiți sugestii pentru 

mecanisme de coping noi sau potențial alternative, cum ar fi scrierea jurnalelor, 

vorbirea mentală, pictura sau terapia cu animale de companie. 
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Încredere 

Ajutați la crearea încrederii prin recompensarea tânărului adult pentru a face față 

provocărilor și prin imputarea la ceea ce au realizat, mai degrabă decât atribuirea 

acestuia norocului sau întâmplării. Oferiți resurse pentru a crea încredere o mișcare 

la un moment dat, dar ajutați tinerii să aprecieze o realizare înainte de a merge la 

următoarea provocare. 

Conexiune 

Oferind cuiva un sentiment clar de protecție emoțională, permițându-i să transmită 

toate sentimentele sale și să-l îmbrățișeze și să-l ajute, indiferent de emoțiile care 

pot fi transmise. Simțirea observată tinde să întărească conexiunile interumane. 

Caracter 

Consolidați simțul caracterului cuiva, înțelegând cine sunt, ce credințe sunt și ce 

puncte tari și talente au și ar trebui să aibă în timp ce comunică cu ceilalți. 

Control 

Oamenii care înțeleg că pot influența, prin decizie și acțiune, viitorul lor sunt mai 

predispuși să devină rezilienți. Înțelegerea faptului că cineva poate face diferența 

conferă competență și încredere. 

Contribuţie 

Permiteți cuiva să-și dea seama că, deși el sau ea ar putea să câștige mai mult decât 

poate oferi, lumea este un loc mai fericit atunci când se află în ea. Găsiți scenarii în 

care un tânăr adult poate crede cu adevărat că se îmbunătățește și luați în 

considerare oportunități de a încorpora astfel de circumstanțe în existența sa. 

Importanța conștiinței de sine pentru a spori rezilienț 

Folosind exemplul pe care Neenan (2017) îl dă în cartea sa, ne vom imagina două 

persoane care lucrează pentru aceeași companie la aceeași funcție și salariu, care își 

iubesc ambele locuri de muncă. Din păcate, din cauza unei restructurări a companiei, 

ambii își pierd locul de muncă. 

Desigur, inițial ambii experimentează o oarecare amărăciune și abatere. Dar apoi 

încep să arate comportamente diferite în tratarea pierderilor lor.  



   

 
“Coding in prison as a valuable outside tool for employment” (Coding-Out) Project, 2018-1-ES01-KA204-050720. This publication 

reflects the views only of the author, and the Spanish National Agency Erasmus + and European Commission cannot be held 
responsible for any use which may be made of the information contained therein. 

 
25 

Primul acceptă și începe să se gândească la următorul loc de muncă și se 

angajează să găsească altul. El salută sprijinul acordat familiei și prietenilor în acest 

efort și, în cele din urmă, își aranjează un nou loc de muncă și îl confruntă cu o 

mentalitate pozitivă. 

 

 

A doua persoană își găsește luptele inițiale și se refugiază în băutură. Își 

păstrează în minte gândul că a fost nedrept. Familia sa devine ezitantă să 

se apropie de el în timp ce el strigă la ei când o fac. El este invidios pe prietenii săi 

care au locuri de muncă și îi evită. Încercările sale de a găsi un loc de muncă sunt 

nesemnificative. 

 

De ce nu au reacționat ambii bărbați în același mod, deoarece situația a fost aceeași 

pentru amândoi? 

 

 

 

 

 

Un punct de plecare în încercarea de a înțelege rezistența este să descoperiți sensul 

pe care oamenii îl acordă evenimentelor neplăcute ale vieții. 

Avantajul recunoașterii faptului că unele gânduri contribuie la emoțiile individului 

este că, definind emoțiile pe care le experimentăm, putem recunoaște cum ar putea 

fi modelele noastre de gândire internă. În caz contrar, acest lucru nu poate fi evident 

și ar trebui să ne permită să luăm măsurile adecvate pentru a remedia problemele 

(Neenan, 2018) 

Model de reziliență 

 

 

 

 

          
Figure 3 – The ABC model of resilience (Skillsyouneed.com, 2019) 

Adversitate (A fi 
într-o situație 

dificilă)

Credințe 
(Interpretarea 

situației)

Consecințe (Ce 
faceți sau simțiți 

ca urmare a 
situației)
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De asemenea, este relevant să rețineți că anumite gânduri contribuie la anumite 

sentimente. 

Exemple  

Sentimente 

Am pierdut ceva Tristeţe 

Cineva a făcut ceva ca să-mi facă rău Furie 

Am rănit pe cineva Rușine 

Mă simt amenințat de ceva Frică 
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Am menționat deja că, împotriva tuturor provocărilor, rezistența persistă și 

prosperă. Deși sună uimitor, nu se întâmplă nimic dacă intenționați să fie așa. A fi 

flexibil presupune a fi conștienți de punctele forte și vulnerabilități, a recunoaște 

când trebuie să avansezi și când să faci un pas înapoi (Ripullone, 2019). 

Conștiința de sine este ceva pe care anumiți oameni îl consideră de la sine înțeles și 

cred că sunt, desigur, conștienți de ei înșiși prin simpla viață (Neenan, 2017). Acest 

lucru este valabil într-o oarecare măsură, dar nu este genul de conștiință de sine la 

care ne gândim astăzi. Știind exact cum te-ai simțit, care sunt valorile, abilitățile și 

neajunsurile tale, face parte, de asemenea, din conștiința de sine (Ripullone, 2019). 

A fi conștient de sine necesită cunoașterea caracteristicilor descrise mai sus. Acest 

lucru implică nu numai învățarea modului, ci și motivul pentru care răspundem așa 

cum facem mediului din jurul nostru. Cu această conștientizare sub conștient, veți 

continua să construiți rezistența (Neenan, 2017). 

                                  

 

Echilibrul și controlul sunt cruciale pentru a obține rezistența. Există o linie directă 

între ambele concepte. Astfel, cei care au puțin simț al controlului asupra vieții lor și 

nu au nicio idee despre direcția lor sunt probabil mult mai puțin optimisti decât alții 

(Esquivel, et. Al., 2011). 

 Rezistența nu este doar o problemă de a ieși din zona de confort. 

Este să înțelegem cât timp, cât și când este necesar să se oprească 

(Esquivel, et. Al., 2011). 

 A ne disciplina și a ne învăța mai bine ne va ajuta să rămânem 

sănătoși atunci când lucrurile se îngreunează. 

Pe scurt, beneficiile practicării conștiinței de sine sunt: 

 Ne poate face să fim mai optimiști, să ne îmbunătățim recunoașterea de sine și să 

promovăm o dezvoltare sănătoasă de sine (Sutton, 2016); 

Echilibru Control

Figura 4 – Exemple de situații neplăcute și sentimente corespondente 
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Figura 5 – Bariere pentru conștientizarea de sine (Positivepsychology.com, n.d.) 

 Conștiința de sine îl ajută pe cineva să privească viața din punctul de vedere al celuilalt, 

să exercite controlul de sine, să lucreze activ și productiv și să se simtă încrezător, precum 

și stima generală de sine (O'Brien, et. Al., 2004); 

 Contribuie la luarea unor decizii mai puternice (Ridley și colab., 1992); 

 Ne va face mai fericiți și mai puternici comunicatori la locul de muncă și ne va 

îmbunătăți încrederea în sine și bunăstarea profesională (Sutton și colab., 2015) 

Bariere pentru conștientizarea de sine 

 

 

 

Videoclipuri similare în engleză: 

https://www.youtube.com/watch?v=BU5IZlBlRBc  

https://www.youtube.com/watch?v=gcbTmw1Y48I  

https://www.youtube.com/watch?v=1FDyiUEn8Vw  

Videoclipuri similare în portugheză: 

https://www.youtube.com/watch?v=Oo2ZbjU1ZeM  

https://www.youtube.com/watch?v=hFwN93b10jg 

https://www.youtube.com/watch?v=M2IaHwG9eF8 

Videoclipuri similare în spaniola 

https://www.youtube.com/watch?v=dKx7FimruH4 

https://www.youtube.com/watch?v=mdKVDuM5uYM  

https://www.youtube.com/watch?v=4naUjhtOlMI  

https://www.youtube.com/watch?v=cGDy_BlhO28  

https://www.youtube.com/watch?v=UU1EPQCr4_4 

 

https://www.youtube.com/watch?v=BU5IZlBlRBc
https://www.youtube.com/watch?v=gcbTmw1Y48I
https://www.youtube.com/watch?v=1FDyiUEn8Vw
https://www.youtube.com/watch?v=Oo2ZbjU1ZeM
https://www.youtube.com/watch?v=hFwN93b10jg
https://www.youtube.com/watch?v=M2IaHwG9eF8
https://www.youtube.com/watch?v=dKx7FimruH4
https://www.youtube.com/watch?v=mdKVDuM5uYM
https://www.youtube.com/watch?v=4naUjhtOlMI
https://www.youtube.com/watch?v=cGDy_BlhO28
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Activități propuse pentru reziliență 

RANDUL TAU! 

Activitatea 1. 

 

Verificarea scopului 

Scopul acestei activități este de a face un scurt exercițiu de control care vă permite 

să reflectați, să faceți inventar și să reîncărcați. 

Vă rugăm să citiți fiecare declarație cu atenție și să luați câteva momente pentru a 

decide un răspuns adevărat pentru dvs. Apoi scrieți numărul care aproape reflectă 

acel răspuns. Răspunsurile oferă următoarea gamă de scări: 

 

1. Cu siguranță nu sunt de acord. 3. Oarecum în dezacord. 2. Oarecum de 

acord. 4. Cu siguranță de acord. 
 

A avea (viață exterioară): dimensiunea experienței și activității tale externe - cât de 

eficient te raportezi la alegerile „de a avea” din viața ta.______ I derive satisfaction 

from what I have in my life. 

______ Am satisfacție din ceea ce am în viața mea. 

 ______ Îmi exprim creativitatea în mai multe moduri. 

 ______ Am găsit modalități de a oferi darurilor și talentelor mele lumii. 

 ______ Am o viziune pozitivă pentru viitorul meu. 

 ______ Energia mea fizică este vitală. 

 ______ Mă simt mulțumit de relațiile mele personale. 

 ______ Total având scor 

 

A face (viața interioară): dimensiunea experienței interne și a activității interioare - 

cât de eficient vă raportați la alegerile „de a face” din viața voastră. 

 ______ Îmi urmez scopul atunci când iau decizii majore. 

 ______ Mă simt mulțumit când sunt singur. 

 ______ Mă concentrez și gândesc clar. 

 ______ Am curajul să-mi înfrunt adversitățile. 

 ______ Ofer compasiune celorlalți cu ușurință. 
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 ______ Ofer iertare altora cu ușurință. 

 ______ Cresc și mă dezvolt. 

 ______ Scorul total de realizare 

 

Ființă (viață spirituală): dimensiunea experienței și activității tale invizibile - cât de 

eficient te raportezi la alegerile „ființei” din viața ta. 

 ______ Simt prezența unei Puteri Superioare. 

 ______ Am o practică spirituală regulată. 

 ______ Simt un sentiment al sacrului când sunt în lumea naturală. 

 ______ Simt un sentiment de recunoștință pentru viața mea. 

 ______ Mențin un echilibru între salvarea și savurarea lumii. 

 ______ Investesc timp în a face o diferență pentru ceilalți sau pentru lume. 

 ______ Știu pentru ce vreau să fiu amintit. 

 ______ Scorul total al ființei 

 

Scorul dvs. total de verificare a scopului (din 84) oferă o măsură a puterii scopului 

pe care îl experimentați în viața voastră în prezent. 

 

Activitatea 2. 

 

Cazuri de viață cotidiană pe chestionar de reziliență 

Formatorul va furniza participanților un chestionar. Pe chestionar vor găsi câteva 

întrebări reprezentând cazuri ipotetice din viața de zi cu zi și posibile modalități de 

a face față acestor situații. Li se va cere să aleagă unul dintre răspunsuri și să explice 

motivul pentru care au ales această opțiune. 

Nu există răspunsuri corecte. Scopul este de a discuta cu alții motivele care duc la 

alegere. 

După ce participanții își termină chestionarele, li se va cere să-și împărtășească 

gândurile și motivele cu restul (voluntar). 
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1. Sylvia și-a pierdut tatăl în urmă cu câteva săptămâni. Ea acceptă ajutorul 

familiilor care au gătit și curățat pentru ea în această perioadă grea. De 

asemenea, își propune să participe în mod regulat la grupul ei de club de 

carte, în ciuda durerii morții tatălui ei.. 

Care dintre următoarele instrumente folosește Sylvia pentru a-și construi rezistența 

după această tragedie? Alegeți cel mai bun răspuns. 

 

Schimbându-i perspectiva 

 

Îmbrățișând schimbarea 

 

              Lucrând spre obiective 

 

 Stabilirea unui sistem puternic de sprijin 

 

Vă rugăm să explicați pe scurt motivele pentru care ați ales această opțiune. 

 

2. Iubitul lui Ava tocmai s-a despărțit de ea. După șocul inițial și devastarea, Ava 

face pace cu faptul că acum este singură. Urmează un curs de yoga, învață 

cum să mediteze și își asumă un hobby pe care a vrut să-l încerce. 

 

În ceea ce privește cursurile de yoga și învățarea de a medita, ce instrument de 

reziliență folosește Ava? 

 

Îmbrățișând schimbarea 

 

Practicarea îngrijirii de sine 
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Exprimarea sentimentelor 

 

Schimbându-i perspectiva 

Vă rugăm să explicați pe scurt motivele pentru care ați ales această opțiune . 

 

Activitatea 3. 

 

Povestitor 

 

În această activitate, trainerul le va cere participanților, unul câte unul, să spună o 

situație / ocazie în care au experimentat mai mult sau mai puțin la fel ca exemplele 

de mai înainte și modul în care s-au ocupat de acel sentiment și au înfruntat 
situația. Activitatea este voluntară. 

Ex: a fi concediat  
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Figura 6 – Cele mai căutate competențe ușoare în rândul angajatorilor (Guy 

Berger, 2016) 

 

Cap 2. Subcap. 2.3 

Comunicarea 

“Comunicarea eficientă este de 20% ceea ce știi și 80% cum te simți despre ceea ce 

știi” – Jim Rohn 
 

Timp: 02h50m 

 

Ce este comunicarea?  

A avea bune abilități de ascultare și vorbire funcționează în toate fațetele vieții - de 

la viața profesională la viața personală până la tot ceea ce se află între ele (Greene, 

2011). Din punct de vedere al muncii, toate realizările sunt produsul contactului. 

Abilitățile puternice de comunicare sunt importante dacă dvs. și ceilalți doriți să 

puteți interpreta detaliile mai corect și mai rapid (Greene, 2011). 

 

 

 

Așa cum se arată mai sus, comunicarea este una dintre cele mai importante abilități 

soft de pe piața muncii. Comunicarea, în forma sa cea mai simplă, este procesul de 

transmitere a cunoștințelor de la unul la altul. Poate fi vorbit (folosind voce), scris 

(folosind suporturi tipărite sau interactive, cum ar fi cărți, ziare, bloguri sau e-

mailuri), vizual (folosind icoane, grafice, diagrame sau grafică) sau non-verbal 

(folosind limbajul corpului, mișcări și sunet și tonul vocii) (Stanton, 2009). 
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Are impact în fiecare domeniu al vieții noastre. De exemplu, profesional, abilitățile 

de comunicare sunt necesare pentru a vorbi cu o gamă largă de indivizi, păstrând în 

același timp un contact vizual consistent, pentru a arăta un vocabular divers și o 

adaptare a limbajului la public. Cuprinde, de asemenea, ascultarea eficientă, 

exprimarea corectă a gândurilor, comunicarea corectă și coerentă și funcționarea 

într-un mediu intrapersonal. Multe dintre acestea sunt calități importante pe care le 

caută majoritatea întreprinderilor (Stanton, 2009). 

                                                                              

 

De asemenea, în relațiile personale, comunicarea pare a fi un aliat fundamental 

pentru a construi o conexiune sănătoasă. Lipsa abilității de a vorbi a fost învinovățită 

pentru prăbușirea multor relații de prietenie și relație - dar ascultarea dorinței este 

adesea un factor semnificativ. De la lucrul mai mic, cum ar fi planificarea unei 

vacanțe la educația copiilor noștri, totul are nevoie de o comunicare bună (Lishman, 

2009). 

 

Metode și tehnici pentru a îmbunătăți comunicarea proastă 

 

Iată câteva lucruri pe care trebuie să le acordați atenție în timp ce încercați să vă 

dezvoltați capacitatea de a interacționa eficient cu ceilalți (Hargie, 2018): 
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1. A asculta 

 

Este necesar să fii un bun ascultător pentru a deveni un comunicator de succes. Este 

important să învățați ascultarea activă - să acordați o atenție deosebită ceea ce spun 

toți ceilalți și să clarificați ambiguitatea reformulând întrebările pentru o mai bună 

înțelegere. 

 

2. Concizie 

 

Obțineți mesajul clar! Nu utilizați termeni goali și mergeți direct la punctul dvs. 

Divagarea este probabil să facă publicul plictisit sau dezinteresat sau să se simtă 

confuz cu privire la ceea ce spuneți. Preveniți să vorbiți cu voce tare și ar trebui 

evitată utilizarea unor termeni care pot enerva mulțimea. 

 

3. Limbajul corpului 

Este necesar să folosiți un limbaj corporal puternic, să utilizați contactul vizual, să 

folosiți mișcări ale mâinilor și să monitorizați sunetul vocii în timp ce vorbiți cu 

ceilalți. Atitudinea relaxată a corpului, cu un sunet primitor, vă poate ajuta să vă 

faceți să fiți mai deschis față de ceilalți. 

Contactul vizual este crucial în comunicare - priviți persoana din ochi pentru a arăta 

că sunteți intenționat să conversați. Dar asigurați-vă că nu vă uitați la individ, 

deoarece acesta îl poate provoca nervos. 

 

4. Încredere 

Arătați încredere și pozitivitate în ceea ce încercați să spuneți. A fi pozitiv poate fi la 

fel de simplu ca păstrarea contactului vizual, păstrarea unei poziții corporale calme 

și comunicarea cu concizie. Încercați să nu dați comentarii care să pară întrebări și 

încercați să nu sunați jignitor sau degradant. 

 

5. Deschiderea minții 

În circumstanțe în care nu sunteți de acord cu ceea ce vrea cineva să spună, fie că 

este vorba despre un șef, un coleg de muncă sau o rudă, este mai bine să simpatizați 

cu perspectiva lor, decât să căutați de fapt să vă transmiteți mesajul. Apreciază 

punctele de vedere ale celorlalți și nu înjosi niciodată pe nimeni care nu este de 

acord cu tine. 
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6. Respect 

Recunoașterea și înțelegerea sugestiilor oamenilor este o parte esențială a 

conversației. A fi politicos poate fi la fel de ușor ca o atenție deosebită la ceea ce 

publicul are de oferit, adresându-se oamenilor după numele lor și 

neinterrompându-i pe oameni. Respectându-i pe ceilalți, cealaltă persoană se va 

simți apreciată, ceea ce va duce la o conversație mai cinstită și mai fructuoasă. 

 

7. Utilizarea suportul correct 

 

Există diverse metode de comunicare de utilizat - este esențial să o alegeți pe cea 

corectă. De exemplu, este mai important să vă întâlniți personal cu privire la 

probleme semnificative, mai degrabă decât să trimiteți un e-mail sau un mesaj cu 

privire la această chestiune. 

 

 

 

Bariere pentru o comunicare eficientă 

În ciclul de comunicare, este evident că vor exista obstacole care pot fi prevenite și 

care nu pot fi prevenite; prin urmare, o persoană ar trebui să încurajeze reciproc 

toate abilitățile, comportamentele și caracteristicile necesare pentru a rezolva toate 

barierele din calea comunicării (Hargie, 2018).Examples of impediments to 

communication are (Hargie, 2018): 

A 
asculta

Concizie

Limbajul corpului

Încredere

Deschiderea 
minții

Utilizarea suportul 
correct

Respect
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Judecarea celeilalte persoane: Dacă cineva judecă o persoană în timp ce o altă 

persoană vorbește cu ea, ați putea fi criticată, diagnosticată sau numită. Un exemplu 

al acestei atitudini este acela de a spune „înțelegi ceva ce spun eu?” 

 

 

Nu acordați atenție persoanei cu care vorbiți: distracțiile se pot întâmpla 

în timpul prezentării altora, dar aveți grijă să nu dați impresia că nu apreciați 

munca altor persoane (de exemplu, utilizarea telefonului, tabletelor etc.) 

 

 

 

 

 
 

Folosirea limbajului tehnic: utilizarea incorectă a vorbirii tehnice, 

utilizarea acronimelor sau a limbajului aplicabil numai profesiei lor.

 
 

 

 



   

 
“Coding in prison as a valuable outside tool for employment” (Coding-Out) Project, 2018-1-ES01-KA204-050720. This publication 

reflects the views only of the author, and the Spanish National Agency Erasmus + and European Commission cannot be held 
responsible for any use which may be made of the information contained therein. 

 
38 

 

 

Oferirea de soluții sau sfaturi nedorite: Uneori oamenii induc în eroare când 

cineva le spune ce să facă sau cum ar trebui să o facă. 

 

Evitarea preocupărilor celorlalți: într-un dialog care ignoră problemele 

altora, respondentul poate să nu răspundă la problemă. Poate fi realizat în 

mai multe forme, inclusiv prin devierea unei discuții sau prin reducerea 

vederii lor.  

 

Diferențe culturale: regulile de interacțiune cu oamenii variază foarte 
mult în diferite societăți, la fel și modul în care oamenii își împărtășesc 
sentimentele. De exemplu, definiția vieții private diferă de la o cultură la 
alta și de la diverse contexte sociale. Aceste diferențe pot crea stereotipuri 
și subiecte tabu care nu sunt utile pentru o comunicare eficientă. 
 
 

 

 

• Alte abilități de comunicare 

•  Abilități de prezentare: Mulți dintre noi folosim ocazional abilități 

de prezentare. Cu toate acestea, pot exista momente în viața ta în care trebuie 

să oferi informații unui grup de oameni, fie într-un cadru formal, fie informal. 
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Prezentările sunt mult mai mult decât să stați în fața proiectorului și să 

discutați în jurul unei serii de diapozitive. Interacțiunea este un factor cheie 

și se bazează pe abilități de comunicare (Greene, 2016). 

•  Abilități de scriere: Abilitățile de scriere sunt un aspect integral al 

comunicării. Abilitățile de scriere bune vă permit să transmiteți mesajul cu 

precizie și să-l eliberați unui public mult mai mare decât prin conversații față 

în față sau telefonice (Greene, 2016). Pronunția corectă, gramatica și 

punctuația sunt cheile comunicărilor scrise. Cititorul poate crea o opinie 

despre dvs., autorul, atât pe baza materialului, cât și a livrării, iar greșelile pot 

contribui la o interpretare negativă (Greene, 2016). 

•  Competente personale: Abilitățile personale sunt trăsăturile 

personale care ne definesc și ne influențează corpul și mintea reflectând 

asupra comunicării. Pentru ilustrare, creșterea stimei de sine și creșterea 

încrederii vă vor face să vă simțiți mai optimist cu privire la dvs. și la 

capacitatea dvs. de a vă conecta (Greene, 2016) Și primul pas pentru a acționa 

mai favorabil și, prin urmare, eficient, este să te simți pozitiv. De asemenea, 

este mai probabil să fiți convingător prin o mai bună înțelegere a dvs. și o 

perspectivă mai încrezătoare și optimistă asupra vieții, caracteristică care 

poate ajuta în continuare procesul de comunicare (Cristopher, et. Al., 2012). 

 

 

Comunicarea verbală și nonverbală 

 

Comunicare verbala 

 

 Vorbirea este în principal ceea ce spunem, care este un mod semnificativ de a ne 

înțelege mesajul, dar cuprinde și modul în care prezentatorul transmite mesajul și 

modul în care publicul îl primește. 

Frazele pe care le alegem pot avea un 

impact masiv asupra faptului dacă alți 

oameni ne înțeleg. Luați în considerare, 

de exemplu, comunicarea cu un copil 

mic sau cu oricine care nu comunică 

foarte bine propria noastră limbă 

(Stanton, 2009). 
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În aceste condiții, doriți să utilizați un limbaj simplu, propoziții scurte și să priviți 

percepția în mod regulat. Este destul de distinct de un dialog cu o persoană mai în 

vârstă pe care ați fost recunoscută de ani de zile și cu care s-ar putea să nu mai aveți 

nevoie nici măcar să vă terminați propozițiile (Stanton, 2009). În mod egal, un dialog 

cu un prieten este foarte diferit de o discuție de afaceri, iar frazele pe care le alegeți 

ar putea fi extrem de tehnice atunci când vorbiți cu un coleg (Stanton, 2009). 

 

Reflecția și explicația sunt ambele strategii regulate utilizate în comunicarea 

verbală pentru a garanta că ceea ce ați auzit și înțeles este ceea ce a fost propus 

(Buck, et.al., 2002). Reflecția este calea către rezumarea și repetarea a ceea ce a 

afirmat recent celălalt individ; este ceea ce te conduce la înțelegere. Explicația este 

calea către căutarea mai multor date care să vă lumineze înțelegerea, de exemplu, 

prin punerea întrebărilor (Buck, et.al., 2002). 

 

 

 

Abordarea întrebărilor este o parte semnificativă a comunicării verbale, frecvent 

utilizată în explicații, în plus, și ca o abordare pentru a menține o discuție, facilitează 

dinamica comunicării (Buck, et.al., 2002). 

 

 

Comunicare nonverbală 

 

Comunicarea nonverbală face aluzie la mișcări, aparențe exterioare, mod de a vorbi, 

contact ochi cu ochi (sau deficiența acestuia), limbajul corpului, poziție și alte 

moduri diferite pe care o persoană le poate transmite prin intermediul nici unui 

limbaj (Cristopher, et. Al. , 2012). 

De exemplu, în momentul în care sunteți intervievat pentru o slujbă sau vă interesați 

de o întâlnire, corespondența dvs. nonverbală este aproape la fel de semnificativă ca 

reacțiile dvs. verbale. Brațele încrucișate pot părea păzite. Poziția slabă poate  

Strategii excelente de comunicare 
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Parea pentru amatori. O privire descendentă sau păstrarea la distanță de la 

conexiunea ochi la ochi poate diminua faptul că sunteți privit ca sigur (Stanton, 

2009). 

Într-un interviu de angajare, angajatorii vor evalua ceea ce faceți și ceea ce declarați, 

prin urmare este recomandată utilizarea abilităților dvs. relaționale nonverbale 

pentru a stabili cea mai bună conexiune. Dacă aptitudinile dvs. au nevoie de mai 

multă îmbunătățire, le puteți repeta, astfel încât să stabiliți o legătură pozitivă cu 

toată lumea pe care o întâlniți în mediul de lucru (Stanton, 2009). 

 

 

Exemple de abilități de comunicare non-verbală, conform lui Boyce (2017): 

• Nu aduceți dispozitive care vă pot distrage atenția în timpul întâlnirii; 

• Eliminați zvâcnirile și tremurăturile; 

• Creați un contact vizual frecvent, dar fără priviri; 

• Concentrați-vă pe subiect; 

• Într-o conversație de grup, schimbați contactul vizual către diferiții vorbitori; 

• Prezintă-te cu o postură empatică: zâmbet și o strângere de mână fermă; 

• Țineți mâinile departe de față și păr. 

• Nu întrerupeți când cealaltă persoană vorbește; 

• Evitați brațele încrucișate; 

• Modulați tonul vocal pentru a exprima punctele cheie accentuate; 

• Dă din cap pentru a arăta înțelegere; 

• Observați răspunsul altora la spusele voastre; 

• Citiți semnele nonverbale ale altora. Dați explicații dacă par confuze. 

 

Videoclipuri similare în engleză: 

https://www.youtube.com/watch?v=sHeFWHpmHSM 

https://www.youtube.com/watch?v=I6IAhXM-vps  

https://www.youtube.com/watch?v=kaH4xfodN3w  

 

Videoclipuri similare în portugheză: 

https://www.youtube.com/watch?v=Pu8D18RhUcs  

https://www.youtube.com/watch?v=sHeFWHpmHSM
https://www.youtube.com/watch?v=I6IAhXM-vps
https://www.youtube.com/watch?v=kaH4xfodN3w
https://www.youtube.com/watch?v=Pu8D18RhUcs
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https://www.youtube.com/watch?v=9J4o52gVxKg  

https://www.youtube.com/watch?v=4voNO5hbWyc  

 

Videoclipuri similare în spaniolă: 

https://www.youtube.com/watch?v=Os-Yfp4YXnI  

https://www.youtube.com/watch?v=xpDd26goN90  

https://www.youtube.com/watch?v=_LW9MSFRs_0  

https://www.youtube.com/watch?v=j0lWLWdlY6Y  

https://www.youtube.com/watch?v=XCFEKXKDz6E  

https://www.youtube.com/watch?v=xFA7-YyaDP4  

https://www.youtube.com/watch?v=Aa5-p4To9es  

https://www.youtube.com/watch?v=AjF6MwcaXos  

  

https://www.youtube.com/watch?v=9J4o52gVxKg
https://www.youtube.com/watch?v=4voNO5hbWyc
https://www.youtube.com/watch?v=Os-Yfp4YXnI
https://www.youtube.com/watch?v=xpDd26goN90
https://www.youtube.com/watch?v=_LW9MSFRs_0
https://www.youtube.com/watch?v=j0lWLWdlY6Y
https://www.youtube.com/watch?v=XCFEKXKDz6E
https://www.youtube.com/watch?v=xFA7-YyaDP4
https://www.youtube.com/watch?v=Aa5-p4To9es
https://www.youtube.com/watch?v=AjF6MwcaXos
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Activități propuse de comunicare 

RANDUL TAU! 

Activitatea 1. 

Test 

Încercați acest simplu test pentru a vedea dacă sunteți un prezentator 

„premier”. 

Care ar fi cel mai mare număr de oameni cu care te-ai simți încrezător dacă 

vorbești în față? 

(a) 20-200 de persoane 

(b) 5-15 persoane 

(c) 2 persoane (la o apăsare) 

 

Când tutorele vă solicită să transmiteți feedback despre progresele grupului 
dvs. la clasă, nu ... 

(a) Sari la șansă și voluntar? 

(b) Spuneți „O voi face dacă altcineva mă va ajuta”? 

(c) Prindeți stiloul, puneți-l în mâna altcuiva și împingeți-l în fața camerei spunând 

„dacă insistați”? 

 

Echivalezi să dai o prezentare cu ... 

(a) Ceva plăcut, cum ar fi ciocolata sau berea? 

(b) Indiferență: cam ca și cum ai viziona o emisiune TV cu realitate slabă? 

(c) Durere și anxietate: asemănătoare cu activitatea canalului radicular? 

 

Când vă imaginați că susțineți o prezentare, vă imaginați ... 

(a) Fiind centrul scenei: ținându-ți publicul în palma ta? 

(b) Oferirea unei performanțe solide: nimic prea strălucitor, dar OK? 

(c) Plângând în colțul scenei? 
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Care este cea mai mare grijă cu privire la susținerea unei prezentări? 

(a) Nu doresc să părăsească scena 

(b) Răsfoiți-vă liniile 

(c) Uscare complete 

 

Rezultate: 

Dacă ați răspuns în principal (a), sunteți cineva care dorește ocazia de a vă împărtăși 

ideile cu un public mai larg - un pic de un drogat de performanță. Prezentările tale 

emană probabil încredere și pentru că ești încrezător, publicul tău vrea să asculte 

ceea ce spui. Cu atâta carismă și putere trebuie să îți verifici faptele și să fii atent să 

nu te lași prea departe. 

Dacă ați răspuns în principal (b), aveți un echilibru bun. În principal, sunteți foarte 

încrezător în prezentarea ideilor dvs., deși acest lucru nu este ceva care vă place sau 

căutați în mod necesar. 

Dacă ai răspuns în principal (c), prezentările te îngrozesc și, dacă nu-ți stăpânești 

frica, acest lucru te-ar putea împiedica pe plasare. Pe latura pozitivă, a învăța cum să 

vorbești în fața celorlalți este o abilitate. 

 

Activitatea 2. 

 

Jocul de ghicit 

 

În sfârșit, un alt joc distractiv și antrenant care poate spori abilitățile de comunicare: 

„Jocul de ghicit”. 

Pentru început, separați grupul în două echipe de dimensiuni egale (sau aproximativ 

egale). Indicați unui jucător să ia o hârtie dintr-un borcan plin de hârtii cu cuvinte 

legate de obiecte. Apoi, această persoană va trebui să le explice colegilor de echipă 

și va încerca să ghicească care este obiectul punând doar întrebări „Da sau Nu” 

(adică întrebări la care se poate răspunde doar cu „da” sau „nu”). Echipa poate pune 

oricâte întrebări este nevoie pentru a-și da seama, dar le amintește că sunt în 

competiție cu cealaltă echipă. Dacă este timp, puteți avea mai multe runde pentru o 

competiție suplimentară între echipe. 

Luați ultimele 10 minute aproximativ pentru a discuta și a informa. Folosiți 

următoarele puncte și întrebări pentru a-l ghida: 
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• Spuneți grupului că, evident, a fost nevoie de mult timp și efort pentru a afla 

obiectul din fiecare rundă, dar dacă nu am avea timp și am avea o singură întrebare 

de pus pentru a afla obiectul, ce ar fi acea întrebare fi? 

• Întrebarea ar fi „Care este obiectul?” care este o întrebare deschisă. 

• Întrebările deschise sunt un mod excelent de a economisi timp și energie și vă ajută 

să ajungeți rapid la informațiile de care aveți nevoie, cu toate acestea, întrebările 

închise pot fi, de asemenea, foarte utile în unele cazuri pentru a vă confirma 

înțelegerea sau pentru a vă ajuta să controlați conversația cu un persoană / client 

prea vorbăreț. 

 Activitatea 3. 

Test de memorie 

Iată cum funcționează: 

1. Spuneți participanților că urmează să le citiți o listă de cuvinte pentru a le 

testa memoria. 

2. Instruiți-i să asculte cu atenție, deoarece nu pot scrie niciunul dintre cuvinte. 

Spuneți-le că le veți testa mai târziu pentru a vedea câte dintre cuvintele își 

pot aminti. 

3. Repetați fiecare dintre următoarele cuvinte încet, oprindu-vă scurt între 

fiecare cuvânt: 

o vis 

o somn 

o noapte 

o saltea 

o amâna 

o foaie 

o dă din cap 

o obosit 

o noapte 

o anghinare 

o insomnie 

o pătură 

       o noapte 
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        o alarma 

       o pui de somn 

       o sforait 

       o pernă 

4. Când terminați de citit lista de cuvinte, distrageți atenția participanților dvs. 

vorbind despre altceva timp de cel puțin un minut complet. 

5. După ce ați terminat de vorbit, cereți fiecărui participant să noteze câte litere 

își pot aminti din listă. 

Participanții vor găsi că este destul de dificil să ne amintim o listă de cuvinte 

oarecum aleatorii, mai ales atunci când există o pauză în timp și o altă discuție între 

a le auzi și a le aminti! Relaționați acest lucru cu ascultarea din viața reală, subliniind 

importanța acordării atenției oamenilor atunci când vă vorbesc, mai ales dacă este 

o conversație importantă. 

Activitatea 4.  

States of Mind  

Acestea sunt instrucțiunile pentru această activitate: 

1. Tăiați mai multe benzi de hârtie. 

2. Pe fiecare fâșie de hârtie, scrieți o dispoziție, un sentiment sau o dispoziție, cum 

ar fi vinovat, fericit, suspect, paranoic, insultat sau nesigur. 

3. Îndoiți fâșiile de hârtie astfel încât să nu vedeți ce este scris pe ea și așezați-le într-

un castron sau borcan. 

4. Solicitați fiecărui participant să primească un prompt din castron sau borcan și să 

citească exact aceeași propoziție pentru clasă, dar cu emoția specificată de prompt. 

5. Propoziția pe care toată lumea o va citi este: „Cu toții trebuie să ne adunăm 

bunurile și să ne mutăm într-o altă clădire cât mai curând posibil”. 

6. Puneți-i pe participanți să ghicească emoția fiecărui cititor notând ceea ce cred că 

simte vorbitorul (sau ceea ce ar trebui să simtă). 

După ce fiecare participant a avut șansa de a citi propoziția pe baza uneia dintre 

solicitări, a alerga prin emoțiile afișate și a vedea câți participanți au ghicit corect. 

În cele din urmă, conduceți o discuție de informare despre modul în care lucruri 

precum tonul și limbajul corpului pot avea impact asupra modului în care este 

primit un mesaj. 
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Cap 2. Subcap 2.4 

Motivație 

Doar cei care riscă să meargă prea departe pot afla cât de departe se poate ajunge.” 

– T.S. Eliot 

 

Timp: 02h25m 

 

Ce este motivația? 

În general, motivația este scopul persoanei de a acționa / face ceva. Motivația 

implică încurajare, fiind o forță motrice care susține oamenii să meargă mai departe. 

Motivația este afectată de satisfacerea nevoilor necesare pentru susținerea vieții sau 

esențiale pentru bunăstare și creștere (MDT Training, 2010; Tutorials Point, 2016). 

Având în vedere acest lucru și ca exemplu practic: un nivel scăzut de motivație este, 

de exemplu, când luați prea mult timp pentru a termina sau pentru a începe o 

anumită sarcină / acțiune. O persoană motivată este cineva care este energizat sau 

stimulat să atingă un scop / obiectiv / scop / sarcină. 

 

 

Există două tipuri de motivație care reprezintă toți factorii motivaționali: motivația 

intrinsecă și extrinsecă:: 

• Motivația intrinsecă: așa cum sugerează și numele, derivă din factori interni, 

descrie toate lucrurile care te motivează, construite pe recompense interne, cum ar 

fi îmbunătățirea de sine pentru a ajuta un prieten care are nevoie. De exemplu: s-ar 

putea să vă simțiți motivați să obțineți o promovare a locului de muncă, deoarece 

veți învăța noi abilități importante. Pe de altă parte, puteți fi, de asemenea, motivat 

să obțineți această promoție, deoarece știți că aceasta va afecta pozitiv viețile celor 
dragi (MDT Training, 2010; Tutorialspoint, 2016). 

Videoclipuri conexe despre motivația intrinsecă în engleză:  
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https://www.youtube.com/watch?v=fDZyl9L1le4&pbjreload=101 

 

Videoclipuri conexe despre motivația intrinsecă în spaniolă 

https://www.youtube.com/watch?v=h57mlwi5KXA  

 

 Toate exemplele menționate anterior sunt legate de factorii pozitivi ai motivației 

intrinseci. Cu toate acestea, putem avea și factori negativi: de exemplu, vă puteți 

motiva pentru a dobândi noi cunoștințe și a învăța lucruri noi și fără aceasta veți 

experimenta o senzație de neîmplinire. Aceasta înseamnă că rezultatul acestei 

acțiuni este pozitiv (de fapt, veți învăța lucruri noi), dar principalul obiectiv din 

spatele acesteia a fost să oprească un rezultat negativ (de exemplu, să vă simțiți 

neîmpliniți).  

 

Motori negativi ai motivației 

 

Motivația intrinsecă este mai eficientă și mai 

durabilă decât motivația extrinsecă, deoarece se concentrează pe lucruri pe care le 

poți controla, pe baza unui mod de gândire pozitiv sau altruist. Pe de altă parte, 

motivația extrinsecă se concentrează asupra faptului că lucrurile vi se oferă de către 

alții, deci nu direct sub controlul dvs. de realizat (Hofeditz, Nienaber, Dysvik și 

Schewe, 2015). 

• Motivația extrinsecă: se bazează pe recompense externe care te 

motivează (de exemplu: bani sau laude de la cineva). Motivația extrinsecă 

este de obicei mai frecventă decât motivația intrinsecă și este asociată cu 

realizarea a ceva, bazată pe un obiectiv tangibil, frică sau așteptare. Prin 

urmare, nu puteți controla acești factori, toți vă sunt externi. Un exemplu în 

acest sens: s-ar putea să doriți să fiți promovați, doar pentru că veniturile dvs. 

vor crește (MDT Training, 2010; Tutorialspoint, 2016) 

Videoclipuri conexe despre motivația intrinsecă în engleză:  

https://www.youtube.com/watch?v=dyr7wg9s7gM 

https://www.youtube.com/watch?v=kUNE4RtZnbk  

 

Videoclipuri conexe despre motivația intrinsecă în portugheză:  

https://www.youtube.com/watch?v=nu_5GiicMvE  

https://www.youtube.com/watch?v=u6vROZ9LNvk  

Când obiectivul principal 

prin a face ceva este să eviți 

un impact negativ în viața ta 

https://www.youtube.com/watch?v=fDZyl9L1le4&pbjreload=101
https://www.youtube.com/watch?v=h57mlwi5KXA
https://www.youtube.com/watch?v=dyr7wg9s7gM
https://www.youtube.com/watch?v=kUNE4RtZnbk
https://www.youtube.com/watch?v=nu_5GiicMvE
https://www.youtube.com/watch?v=u6vROZ9LNvk
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Videoclipuri conexe despre motivația intrinsecă în spaniolă:  

https://www.youtube.com/watch?v=me_XxLrasHc  

 

Așa cum se vede în motivația intrinsecă, motivația extrinsecă poate avea și factori 

negativi: de exemplu, vă puteți simți motivați să faceți o treabă grozavă, deoarece 
vă este frică să nu fiți concediați. 

Motivația este un subiect foarte complex, dar pentru a încheia ceea ce s-a spus 
despre motivație, aruncați o privire la următoarea figură: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Factori demotivatori și factori motivaționali 

 

Motivația este un proces dinamic, iar motivele noastre se pot schimba în timp. 

Motivația noastră poate crește sau scădea în funcție de circumstanțele situației 

specifice și pe măsură ce trece timpul. Prin urmare, suntem conduși de mai multe 

motive diferite în orice moment al timpului. Pe baza acestui fapt, au fost dezvoltate 

mai multe teorii pentru a studia factorii motivaționali și demotivaționali. 

Deocamdată, vom afla despre „Teoria celor trei nevoi” (guvernul tasmanian, n.d.). 

Figura 7 – Intrinsic vs. Extrinsic Motivatia (Ryan & Deci, 2000) 

https://www.youtube.com/watch?v=me_XxLrasHc
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Teoria celor trei nevoi - o combinație de trei factori

 

Unii factori motivaționali sunt (Khera, 2014): 

 

 

 

 

 

 

 

 

• având un sentiment de muncă bine făcută și fii recunoscut pentru asta

Realizare

• având un anumit control asupra acțiunilor noastre și poate asupra 
acțiunilor și rezultatelor altora. Acest lucru poate fi formal, în cazul în care 
sunteți recunoscut ca manager formal sau supraveghetor, sau informal, în 
cazul în care sunteți cunoscut ca fiind un expert într-un anumit domeniu / 
subiect

Putere

•având un sentiment de apartenență la echipă și conexiuni sociale cu 
membrii săi. Cluburile sociale, echipele sportive și organizarea de cine în 
echipă / companie sunt o abordare frecventă pentru a genera acest 
sentiment în rândul colegilor.

Afiliere

Respect
Recunoaştere

Stabilirea 
obiectivelor

Feedback 
constructiv / 

adecvat
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 So, why do we get demotivated? 

Există două motive majore pentru aceasta: o gândire negativă sau un mediu 

negativ. După cum sugerează și numele, gândirea negativă este legată de noi înșine, 

în timp ce un mediu negativ poate fi împărțit în două categorii: fizică sau 

emoțională. 

 

 

 

 

Există și alți factori care ne fac să ne simțim demotivați (Guvernul Tasmanian, nd; 

Training MDT, 2010):

 

 

 

lipsa de antrenament;

feedback nedrept / negativ / neadecvat / 
deconstructiv;

recompensare nedreaptă;

eșec sau frică de eșec;

lipsa obiectivelor măsurabile;

flux de lucru dezechilibrat (de exemplu: a avea prea 
multă muncă / prea puțină muncă);

Stima de sine scăzută, printre altele.

Categoria fizică este legată de lipsa 
condițiilor necesare pentru a funcționa 
(de exemplu: telefonul nu funcționează, 
computerul nu funcționează ...). 

 
 

Categoria emoțională poate fi problemele 

legate de oameni (de exemplu: salariu 

nedrept; neînțelegerea cu un coleg / 

echipă; dezorganizare; lipsa comunicării). 
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Piramida lui Maslow 

Potrivit lui Maslow, motivația este rezultatul încercării unei persoane de a îndeplini cinci 

nevoi de bază (MTD Training, 2010; Tutorials Point, 2016):psychological needs;  

• nevoile de siguranță; 

• nevoile de apartenență; 

• nevoile de stimă; 

• nevoile de auto-actualizare. 

Această teorie afirmă că aceste nevoi creează presiuni interne care 

influențează comportamentul unei persoane. Prin urmare, aceste 

nevoi au fost organizate într-o ierarhie și, mai întâi, căutăm să 

satisfacem cel mai scăzut nivel de nevoi. 

Odată ce acest lucru este făcut, căutăm să satisfacem celălalt nivel 

imediat imediat, până când ne simțim pe deplin mulțumiți (în 

toate cele 5 ierarhii) (MTD Training, 2010; Tutorials Point, 2016): 

 Ierarhia nevoilor este după cum urmează (MTD Training, 2010; Tutorials Point, 

2016):  

 

. Nivelul 1 - Nevoi psihologice: lucruri de care organismul nostru are nevoie pentru 

a continua să funcționeze, cum ar fi: mâncare, apă, aer, îmbrăcăminte, adăpost și 

activitate sexuală. 

 

 Nivelul 2 - Nevoi de siguranță: lucruri pe care oamenii se așteaptă să le aibă 

pentru a stabili un anumit nivel de predictibilitate și ordine, cum ar fi securitatea locului 

de muncă, economiile financiare, asigurările, printre altele 

   

 Nivelul 3 - Nevoi de apartenență: stimulează interacțiunile sociale și nevoia 

de a aparține. Această nevoie va fi îndeplinită prin găsirea de relații individuale (de 

exemplu: familie, prieteni, relații intime) și prin aderarea la alte grupuri / organizații 

sociale (echipe sportive, grupuri religioase, cluburi sau organizații sociale). Aceste 

relații se bazează pe emoții și îndeplinesc nevoia de dragoste, grijă și acceptare..  

 Nivelul 4 - Nevoi de stimă: Aceste nevoi sunt legate de nevoile de apartenență, 

cu o ușoară diferență. Aceste nevoi sunt legate de modul în care credem că suntem 
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văzuți de acele grupuri (percepția celorlalți asupra noastră). Oamenii vor încerca să-și 

îndeplinească această nevoie prin statutul lor și prin realizările de muncă; acumularea 

de avere; recunoașterea / acceptarea de la alții; să profitați de oportunități pentru a fi 

un lider; realizări personale în educație, abilități și hobby-uri; mândrie în realizările 

familiei, printre altele. 

 Nivelul 5 - Auto-actualizare: această nevoie este legată de satisfacerea 

întregului nostru potențial (în ciuda a ceea ce ar putea fi). Această nevoie reprezintă 

dorința de a deveni din ce în ce mai mult. 

 

 Această teorie afirmă că fiecare dintre noi trebuie să atingă aceste cinci niveluri de 

nevoi pentru a se simți motivați. Cu cât este mai de bază nevoia, cu atât ne vom simți 

mai motivați să o îndeplinim. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Sfaturi pentru auto-motivare 

 

Vă vom oferi câteva exemple pentru a vă îmbunătăți motivația de sine (Tutorials 

Point, 2016; Tasmanian Government, n.d., Khera, 2014): 

1. Stabiliți obiective ridicate, dar rezonabile (de exemplu, obiective SMART), 

așa cum s-a menționat anterior, stabilirea obiectivelor / sarcinilor vă va 

crește motivația; 

Figura 8 – Piramida lui Maslow (Finkestein, 2006) 



   

 
“Coding in prison as a valuable outside tool for employment” (Coding-Out) Project, 2018-1-ES01-KA204-050720. This publication 

reflects the views only of the author, and the Spanish National Agency Erasmus + and European Commission cannot be held 
responsible for any use which may be made of the information contained therein. 

 
54 

2. Mizați pe feedback constructiv pentru a afla cum și ce puteți îmbunătăți. 

Feedbackul constructiv vă permite să vă înțelegeți punctele slabe și punctele 

forte. Ascultați cu atenție când oamenii vă oferă feedback constructiv, astfel 

încât să puteți identifica cum și unde vă puteți îmbunătăți; 

3. Fii angajat. Pentru a atinge obiective (propriile obiective sau obiectivele 

organizației), trebuie să fiți pregătiți să lucrați din greu și să „mergeți mai 

departe” pentru a le atinge; 

4. Căutați în mod activ oportunități și profitați de ele atunci când apar; 

5. Să poți face față contracarărilor și, în ciuda acestuia, să persiste pentru a-ți 

atinge obiectivele / obiectivele. 

Videoclipuri similare în engleză: 

https://www.youtube.com/watch?v=pZT-FZqfxZA 

https://www.youtube.com/watch?v=iu3IY_6BtH0 

https://www.youtube.com/watch?v=BIQuBawUGVQ 

 

Videoclipuri similare în portugheză: 

https://www.youtube.com/watch?v=eSkuur51irk 

 

Videoclipuri similare în spaniolă: 

https://www.youtube.com/watch?v=LWaDE7uSZHg 

  

https://www.youtube.com/watch?v=pZT-FZqfxZA
https://www.youtube.com/watch?v=iu3IY_6BtH0
https://www.youtube.com/watch?v=BIQuBawUGVQ
https://www.youtube.com/watch?v=eSkuur51irk


   

 
“Coding in prison as a valuable outside tool for employment” (Coding-Out) Project, 2018-1-ES01-KA204-050720. This publication 

reflects the views only of the author, and the Spanish National Agency Erasmus + and European Commission cannot be held 
responsible for any use which may be made of the information contained therein. 

 
55 

Activități propuse de motivație 

RANDUL TAU! 

 

Activitatea 1. 

Formatorul va întreba participanții ce îi motivează în viața lor de zi cu zi (să se 

trezească dimineața, să facă diferite lucruri în fiecare zi, ...) Scopul principal este să 

verifice răspunsurile posibile și alternative între oameni în aceleași circumstanțe. 

 

Activitatea 2.  

Test de diagnosticare 

Această activitate le va permite participanților să gândească critic despre ei înșiși și 

aplicarea motivației de sine la propriile lor gânduri. Formatorul va furniza 

participanților o foaie de lucru cu următorul test: 

 

1. Mă simt mândru după ... 

A. Realizarea lucrurilor. 

b. Ajutarea altor colegi. 

c. Gândirea prin probleme și rezolvarea lor. 

 

2. Mă gândesc la ... 

A. Ce se va întâmpla în continuare. 

b. Societatea și oamenii din ea. 

c. Idei și gânduri. 

 

3. Mă relaxez lângă ... 

A. Angajarea într-o activitate plăcută (de exemplu, citiți o carte, vizionați 

televizorul ...). 

b. Vorbind cu colegii mei. 

c. Învățarea a ceva nou (de exemplu, ocupație nouă, dobândirea de cunoștințe și 

abilități ...). 

 

4. Modul meu de funcționare este ... 
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A. Când împlinesc ceea ce mi s-a cerut. 

b. Când altcineva lucrează cu mine. 

c. Când simt că mă dezvolt. 

 

5. În timp ce caut informații noi (de ex. Cărți, reviste, ziare, televizor, radio) îmi 

place să ... 

A. Căutați subiecte pe care le consider interesante. 

b. Discutăm cu alte persoane pentru a discuta subiecte interesante noi. 

c. Căutați tot ce mi se pare atrăgător în acest moment. 

 

6. Potrivit mea, sarcinile ar trebui să fie ... 

A. Încheiat la timp. 

b. Am lucrat în grupuri. 

c. Semnificativ pentru oamenii care lucrează la ei. 

 

7. Când eram la școală, obișnuiam să ... 

A. Puneți multe întrebări instructorilor mei. 

b. Fă-ți o mulțime de prieteni. 

c. Petreceți timp citind o mulțime de subiecte 

 

8. Menținerea programelor ... 

A. Ajută-mă să mă organizez. 

b. Ajută-mă să mă coordonez corect cu ceilalți. 

c. Ține-mă concentrat asupra sarcinii de urmat. 

 

9. Îmi place să fiu gândit ca ... 

A. Organizat, sortat, punctual. 

b. Amabil, prietenos, atent. 

c. Deștept, curios, observator 
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10. În timp ce luați parte la o sarcină ... 

A. Termin sarcina. 

b. Îmi place să lucrez în echipă cu ajutorul celorlalți. 

c. Vreau să lucrez și să învăț în continuare de la început până la sfârșit. 

Resultate 

Cel mai mare număr al acestora - orientat spre obiective ─ Îți place să faci munca 

într-un mod direct și evident. Dacă vă confruntați cu probleme cu sarcina dvs., este 

mai probabil să aflați o persoană cu care puteți interacționa și să vă puneți 

întrebările pentru a primi ajutor. 

Cel mai mare număr al lui b’s - Orientat spre relație ─ Ești interesat în principal de 

contactul social. Învățarea este un mod de a interacționa cu oamenii pentru tine. 

Lucrul independent sau concentrarea asupra sarcinii tale izolat nu este ceașca ta 

de ceai. Este dificil să te motivezi fără companie pentru tine. 

Cel mai mare număr al lui C’s - Orientat spre învățare ─ Ești interesat să înveți 

lucruri noi. Ești interesat să încerci diferite sarcini, astfel încât să înveți ceva nou 

din ea. Dacă sarcina durează mai mult decât procesul de învățare, atunci te 

frustrează. Astfel de oameni îl urăsc dacă nu pot monta un televizor instalat chiar și 

după ce au parcurs întregul manual de instrucțiuni. 

Unitatea cea mai înaltă este stilul dvs. motivațional principal; cu toate acestea, a 

doua unitate cea mai înaltă este stilul dvs. motivațional secundar. Înseamnă că, 

dacă o persoană orientată spre obiective ar găsi motivația, va încerca să realizeze 

singur munca, totuși, dacă stilul său motivațional secundar este orientat spre 

învățare, atunci îi va plăcea să citească despre sarcină și să afle mai întâi despre ea, 

și apoi începeți să lucrați la el.  
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Cap 2. Subcap 2.5 

Responsabilitate  

“Când un bărbat arată un deget spre altcineva, el ar trebui să-și amintească că patru 

dintre degete sunt îndreptate spre el însuși” - Louis Nizer 

 

Timp: 02h25m 

 

Ce este responsabilitatea? 

Responsabilitatea poate fi caracterizată ca luarea în proprietate a gândurilor, 

comportamentelor, acțiunilor și performanței dvs. 

O persoană cu un nivel ridicat de responsabilitate este 

cineva care demonstrează rezistență, inventivitate și 

onestitate. Oamenii responsabili sunt valoroși, deoarece știi 

că poți conta întotdeauna pe ei și că vor face tot posibilul 

pentru a face treaba.  

Când lucrează în echipă, o persoană cu abilități reduse de 

responsabilitate poate diminua moralul întregului grup, deoarece tind să nu 

respecte termenele, de obicei încalcă promisiunile, nu își asumă responsabilitatea 

pentru propriile acțiuni, folosind aceleași scuze vechi pentru cei săraci performanță 

(de exemplu: nu a fost vina mea; a fost un termen limită și echipa nu a performat 

bine, printre altele). 

Practic, a fi responsabil înseamnă a face ceea ce spui că vei face. 

Dacă ai luat o decizie și ceva nu a mers bine, a fi responsabil 

este să poți fi responsabil pentru asta, să nu-ți faci scuze, să nu 

ignori problema sau să dai vina pe altcineva. Rețineți că aceasta 

este o oportunitate pentru dvs. de a învăța din greșelile voastre. 

 

 

Scara responsabilității 

Scara responsabilității descrie modul în care indivizii pot urca și ieși dintr-o poziție 

inexplicabilă și pot converti unele sentimente precum vinovăția și negarea în emoții 

pozitive, folosind responsabilitatea. 

Această scară descrie opt niveluri de responsabilitate. Cele mai mici patru niveluri 

(negare, blamare, scuze și așteptare și speranță) sunt legate de evenimente din 

trecut sau pentru a evita disconfortul în prezent. Aceste niveluri inferioare ale scării 
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Figura 9 – Scara responsabilității (InfoProLearning, 2016) 

sunt legate de comportamentul reactiv, mentalitatea victimei și un sentiment mai 

mare de neputință. Cele patru niveluri superioare (recunoașteți realitatea, stăpâniți-

o / luați o poziție, găsiți / creați soluții și implementați soluții) de pe scară tind să 

scadă anxietatea, în timp, să conducă la rezultate mai mari și relații îmbunătățite. 
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Ce este responsabilitatea și ce legătură are aceasta cu responsabilitatea? 

Responsabilitatea personală este strâns legată de responsabilitatea individului, 

întrucât responsabilitatea este responsabilitatea propriilor acțiuni. 

Responsabilitatea se referă la faptul că oamenii își asumă responsabilitatea 

individuală pentru propriile decizii, acțiuni, precum și rezultatele și impacturile pe 

care acestea le pot avea asupra sa sau asupra altora. Responsabilitatea dezvăluie 

maturitatea individuală și capacitatea de a face față situațiilor de zi cu zi. O persoană 

responsabilă este de încredere și de dorit pentru alte persoane (Kalytchak, 

Kharlamova, Klimenkova, Lutsenko, Paschenko, Pavlenko și Senyk, n.d.). 

 

Acum, vă vom arăta câteva exemple de responsabilitate (Kalytchak, Kharlamova, 

Klimenkova, Lutsenko, Paschenko, Pavlenko & Senyk, nd; Bivins, 2006): 

• Să nu amânați / să luați timp ca un avantaj pentru a 

încheia sarcina / sarcina / sarcina. 
• Recunoașterea propriilor greșeli. 
• Nu da vina pe alții pentru propriile acțiuni. 

La fel ca și câteva exemple de a nu fi responsabili (Kalytchak, Kharlamova, 

Klimenkova, Lutsenko, Paschenko, Pavlenko și Senyk, nd; Bivins, 2006; Biroul SUA 

pentru Managementul Personalului, 2008): 

• Neîndeplinirea responsabilităților convenite; 
•  Nu arată interesul de a îndeplini responsabilitățile 

convenite;  

• Neprezentarea la muncă; 

• Lipsa punctualității; 

• Nerespectarea (frecvent) a termenelor propuse; 

• Respectați regulile de siguranță. 

Modalități de evitare a răspunderii 

 

După cum s-a menționat anterior, responsabilitatea este în esență responsabilitatea 

persoanei de a obține rezultatele dorite și acțiunile proprii. Este posibil să evităm 

răspunderea? Da, este. Vă vom arăta semnele evitării răspunderii (Kalytchak, 

Kharlamova, Klimenkova, Lutsenko, Paschenko, Pavlenko și Senyk, nd; Bivins, 

2006): 

1. 1. Lipsa de interes pentru munca ta și bunăstarea echipei; 
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2.  Vina pe alții pentru propriile greșeli și eșecuri; 

3. Nerespectarea termenelor limită; 

4. Evitarea sarcinilor / muncii provocatoare și ne 

asumarea riscurilor; 

5. Plângeți-vă (în mod regulat) despre 

tratamentul nedrept și implicați-vă în 

autocompătimire; 

6. Să nu luați inițiativă și să fiți dependent de 

ceilalți pentru a vă îndeplini sarcina (în ceea ce 

privește munca, sfaturile sau instrucțiunile); 

7. Lipsa încrederii în membrii echipei și lideri; 

8. Folosirea de scuze în mod regulat (de exemplu: „nu este vina mea” sau „acest 

lucru este nedrept”). 

 

 Sfaturi pentru îmbunătățirea responsabilității 

Vă putem îmbunătăți abilitățile de răspundere urmând următoarele sfaturi (Biroul 
de gestionare a personalului din SUA, 2008): 

1. Stabiliți câteva obiective pentru a vă dezvolta abilitățile. Definiția obiectivelor 

SMART va ușura această sarcină, deoarece acum aveți obiective / sarcini concrete; 

2. Nu mai pune scuze. Dacă în loc să dețineți eroarea, veniți cu o scuză, sunteți 

iresponsabil. Evaluează situația și gândește-te la ceea ce poți sau nu poți face, 
evitând să faci promisiuni pe care știi că nu le poți respecta; 

3. Nu te mai plânge. Dacă nu-ți place cum se desfășoară o anumită sarcină, nu mai 

plânge și fă-o singur sau consultă (calm, respect și politicos) persoana care a greșit; 

4. Evitați amânarea. Procrastinarea nu te va duce nicăieri. Folosiți timpul pe care îl 
aveți într-un mod inteligent și creativ. 

 

Videoclipuri similare în engleză: 

https://www.youtube.com/watch?v=MeI_VUmdVqo 

https://www.youtube.com/watch?v=9Hn1yiixa0s  

https://www.youtube.com/watch?v=BD0S0eCulHc  

 

https://www.youtube.com/watch?v=MeI_VUmdVqo
https://www.youtube.com/watch?v=9Hn1yiixa0s
https://www.youtube.com/watch?v=BD0S0eCulHc
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Videoclipuri similare în portugheză: 

https://www.youtube.com/watch?v=cUuKDRzs3F4  

https://www.youtube.com/watch?v=ctbX-NbarnQ  

 

Videoclipuri similare în spaniolă: 

https://www.youtube.com/watch?v=r2RMuHrD7to  

  

https://www.youtube.com/watch?v=cUuKDRzs3F4
https://www.youtube.com/watch?v=ctbX-NbarnQ
https://www.youtube.com/watch?v=r2RMuHrD7to
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Activități propuse de responsabilitate 

RANDUL TAU! 

Activitatea 1. 

După prezentarea formatorului, formatorul ar trebui să ceară participanților să-și 

dea propria definiție a responsabilității. Acest lucru va asigura schimbarea 

perspectivelor și o discuție de grup. 

 

Activitatea 2. 

Formatorul va propune participanților să ofere propriile exemple de asumare și 

realizare a responsabilității. 

 

Activitatea 3.  

TEST 

Luați în considerare ultimul dvs. conflict cu un prieten, membru al familiei, persoana 

iubită, coleg etc., apoi răspundeți la întrebările de mai jos. Răspundeți cu DA sau NU. 

• Ați petrecut o mare parte din timp apărându-vă, acțiunile sau poziția? 

• Ai discutat majoritatea? 

• Vă considerați a fi atacat sau rănit pe nedrept? 

• Ați evitat conflictele spunând doar ce trebuia să spuneți pentru a ieși din situație? 

• Ai făcut promisiuni pe care nu le-ai respectat? 

• Ai spus da când ai avut nevoie să spui nu? 

• Ți-ai redus, minimizat sau negat sentimentele sau nevoile? 

• A trebuit cealaltă persoană să te împingă și să te împingă să-ți exprimi gândurile 

sau acțiunile? 

• Ați împărtășit altora detaliile conflictului și sentimentele dvs. în loc să vorbiți cu 

persoana cu care ați avut conflict? 

• Ați avut ranchiună sau ați acționat furios, tăcut și retras după conflict? 

• Ați trimis mesaje prin intermediul unei terțe persoane celui cu care ați fost 

supărat? • Te-ai așteptat ca ceilalți să-ți citească mintea? 

• Ați încetat să încercați să comunicați după primul semn de rezistență sau 

neînțelegere? 
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• Ai ieșit din conversație, nu ai returnat apelurile, ai refuzat să comunici, ai folosit 

tratamentul silențios, ai amânat conversația zile sau săptămâni? 

• Ați abandonat relația fără niciun avertisment sau la primul semn de dificultate? 

• Ați exprimat prietenilor ce a greșit cealaltă persoană în timp ce se lupta simultan 

să vadă sau să admită ce ați greșit sau cum ați fi putut agrava situația? 

• V-ați apărat, v-ați supărat sau v-ați retras după ce alții au exprimat cum ați fi putut 

gestiona situația ineficient? 

• Ați exprimat că știți că ceva nu este în regulă cu dvs. și că trebuie să vă schimbați, 

dar de atunci nu ați căutat ajutor, nu ați luat măsuri sau nu ați urmat un plan de 

schimbare care a durat mai mult de câteva zile sau săptămâni? 

 

Rezultate: 

Dacă răspunzi da la patru sau mai multe dintre întrebările de mai sus, atunci NU îți 

asumi cu siguranță suficientă responsabilitate pentru rolul tău în problemele relației 

tale. Acesta este, de asemenea, cazul în care nu ați răspuns da la niciuna dintre 

întrebările de mai sus, ceea ce ar fi un semn, nu al perfecțiunii dvs., ci al tăgăduirii și 

al lipsei de înțelegere personală. 

După ce instructorul va întreba: pe măsură ce citiți aceste întrebări, analizați modul 

în care cealaltă persoană a fost deficitară în aceste moduri, mai degrabă decât să 

vedeți câteva dintre aceste comportamente în sine? 

 

 

Activitatea 4. 

Participanților li se propune să termine câteva propoziții neterminate despre 
responsabilitate și responsabilitate una câte una, în timp ce instructorul le arată în 
PowerPoint: 

 Dacă nu aveți curajul sau încrederea de a vorbi, știți și acceptați că ... opiniile dvs. 
pur și simplu nu pot și nu vor fi luate în considerare (exemplu). 

 • Dacă minți și te afli, știi și accepți asta ... (consecințele pe care le suferi ca urmare 
nu sunt vina nimănui decât a ta). 

 • Dacă hărțuiți pe cineva și apoi faceți o plângere împotriva dvs., știți și acceptați 
că ... (chiar ați avut-o) 
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• Dacă depășiți un pericol pe care l-ați parcurs de peste zece ori înainte, știți și 
acceptați acest lucru ... (ați eșuat atât pe voi înșivă, cât și pe ceilalți când ați ales să 
călcați înainte). 

• Când se constată o eroare în munca dvs., știți și acceptați că ... (este 
responsabilitatea dvs. de a corecta și că energia cheltuită în găsirea altora de vină 
pentru erorile dvs. este doar o pierdere frustrantă a timpului tuturor). 

• Când munca pe care ați delegat-o altcuiva nu este terminată, știți și acceptați că ... 
(a fost eșecul dvs. de a le sprijini sau gestiona corespunzător după ce le-ați 
delegat). 

• Când cariera dvs. nu progresează așa cum v-ați dorit, știți și acceptați că ... (în 
timp ce alții ar putea fi acolo pentru a vă sprijini, responsabilitatea deplină pentru 
cariera dvs. va reveni întotdeauna la voi, nu sunteți fiul sau fiica managerului dvs., 
deci nu mai fiți prețioși și așteptându-te să te îngrijească). 

• Dacă etica și atitudinea dvs. de muncă sunt urâte, știți și acceptați asta ... (într-o zi 
care vă va afecta câștigurile, popularitatea și oportunitățile care vă apar. Poate 
chiar să vă scoateți sacul într-o zi). 

• Dacă vă simțiți sub vreme la locul de muncă, vineri sau luni, știți și acceptați că ... 
(excesele din viața dvs. socială vă afectează acum munca și că, la un moment dat, vă 
vor pune în pericol perspectivele de angajare, familia și, eventual, și sănătatea ta). 

• Să știți că lenea la locul de muncă, sub asertivitate, agresivitate, stima de sine 
scăzută, egoismul și necinstea aduc consecințe și când lucrurile merg prost, prima 
persoană la care ar trebui să te uiți este ... (tu ... ce aș fi putut face mai mult dacă , ce 
aș fi putut face diferit, ce ar fi trebuit să recunosc și să mă ocup mai devreme și 
dacă aș fi ales o altă atitudine în acea zi?). 
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Cap 2. Subcap 2.6 

Managementul conflictelor  

“Pacea nu este absența conflictului, ci capacitatea de a rezolva conflictul prin mijloace pașnice.”  - 

Ronald Reagan.  

 

Timp: 02h25m 

 

Ce este conflictul? Ce este gestionarea conflictelor? 

Înainte de a începe să explicați cum să rezolvați conflictele, este important să aflați 

diferența dintre conflict și dezacord. Când oamenii au un dezacord, înseamnă că, în 

ciuda faptului că nu sunt de acord unul cu celălalt, relația rămâne intactă. Pe de altă 

parte, conflictele pot duce la relații fragile, deoarece implică o dualitate între 

problemă și relație (Danish Center for Conflict Resolution, 2011). 

Cu toate acestea, conflictele fac parte din relațiile normale și sănătoase. Nu ne putem 

aștepta ca oamenii să fie de acord cu totul de fiecare dată. Prin urmare, conflictele 

nu pot fi evitate, iar învățarea cu ele este crucială pentru dezvoltarea personală și 

profesională. O gestionare slabă și ineficientă a conflictului poate deteriora relația, 

cu toate acestea, atunci când sunt gestionate într-un mod constructiv și pozitiv, 

conflictele pot oferi o oportunitate de creștere și pot chiar întări legătura dintre 

persoanele implicate. Este esențial să înveți să rezolvi situații conflictuale, într-un 

mod care să nu mărească nivelul tău de stres (și ceilalți oameni) (Centrul danez 

pentru rezolvarea conflictelor, 2011; Scannell, 2010).

 

 

Un conflict apare din diferențe, care apare atunci când nu suntem de acord cu 

valorile, motivațiile, punctele de vedere, credințele sau dorințele altor persoane. 

Există uneori când aceste diferențe par lipsite de importanță, dar trebuie să 

înțelegem că, atunci când un conflict declanșează sentimente puternice, acest lucru 
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se datorează faptului că de obicei o esență profundă personală și relațională se află 

la esența problemei (Danish Center for Conflict Resolution, 2011; Scannell, 2010; 

Segal, Robinson & Smith, 2019): 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Având în vedere acest lucru, rezolvarea cu succes a conflictelor 
depinde de capacitatea dvs. de a (Segal, Robinson & Smith, 2019): 

 

• Gestionează eficient stresul și rămâi totuși alert și 
relaxat. Dacă rămâi calm în timpul unei situații 

conflictuale, vei putea identifica și decoda comunicarea 

verbală și non verbală care este utilizată;  

• Emoțiile și controlul comportamentului. Dacă ai 

controlul emoțiilor tale, poți comunica cu ceilalți într-un mod calm și asertiv 

(fără să-ți crești vocea, să ameninți, să nu-ți fie frică să comunici ceea ce vrei 

să spui).  

• Respectați diferențele. Dacă păstrăm respectul față 

de cealaltă persoană în situația conflictuală, va fi mai 

ușor și mai rapid de rezolvat.  

 

Tipuri de abilități de gestionare a conflictelor 

 

Înainte de a explica tipurile de abilități de gestionare a conflictelor este important 

să înțelegem principalele tipuri de conflicte (Centrul Danez pentru rezolvarea 

conflictelor, 2011): 

nevoia de a te simți în 
siguranță

nevoia de a te simți 
respectat și apreciat

o nevoie de o mai 
mare apropiere și 

intimitate



   

 
“Coding in prison as a valuable outside tool for employment” (Coding-Out) Project, 2018-1-ES01-KA204-050720. This publication 

reflects the views only of the author, and the Spanish National Agency Erasmus + and European Commission cannot be held 
responsible for any use which may be made of the information contained therein. 

 
68 

 

 

Modalități ineficiente de a face față conflictelor 

Așa cum am menționat anterior, conflictele pe lângă faptul că au 

componenta problemă (adică problema în discuție), ele au și componenta 

emoții. Un conflict poate declanșa sentimente și emoții puternice și, atunci când este 

gestionat prost, poate escalada și duce la daune grave în relația persoanelor 

implicate în acesta. Având în vedere acest lucru, vom vedea modalități ineficiente de 

a face față conflictelor (Centrul Danez pentru rezolvarea conflictelor, 2011; Segal, 

Robinson și Smith, 2019): 

• Nu te poți pune în perspectiva celeilalte persoane: ceea ce este important pentru 

tine s-ar putea să nu fie important pentru cealaltă persoană și invers și în timpul 

unui management de conflict ineficient, oamenii tind să nu poată să recunoască și să 

răspundă la celălalt nevoile persoanei; 

• Nu vă puteți controla emoțiile: pierderea controlului asupra emoțiilor dvs. va 

intensifica doar conflictul, comunicarea nu va fi eficientă (nu veți putea citi 

comunicarea verbală și non-verbală a altor persoane) și neînțelegerile și reacțiile 

dureroase apărea. 

• Ignorarea acestuia: ignorarea conflictului nu o va rezolva. Este invers, doar că o va 

face mai rău. Un conflict este ca o mică flacără pe care încă o poți controla, dar 

ignorând-o, o vei transforma într-un foc pe care nu îl vei putea stinge. 

• Evitarea conflictului: Majorității oamenilor nu le plac conflictele și tind să asocieze 

conflictele cu gânduri negative, cum ar fi frica, rezultatele proaste și, de obicei, nu 

Conflictele personale sau 
relaționale

•De obicei, este legat de 
identitatea noastră, de 
imaginea de sine sau de 

alte aspecte precum 
loialitatea, încălcarea 

încrederii, trădarea sau 
lipsa de respect. O 

modalitate bună de a 
face față acestor tipuri 
de conflicte este prin 

dialog deschis și 
comunicare non-

violentă.

Conflictele 
instrumentale

•De obicei despre 
obiective, structuri, 

proceduri și mijloace. O 
modalitate bună de a 
rezolva acest tip de 
conflicte este prin 

argumentare și prin 
găsirea de soluții 

acceptabile pentru 
ambele părți.

Conflicte de interes

•De obicei despre 
distribuirea mijloacelor 

de realizare a 
obiectivelor, cum ar fi 
timpul, banii, spațiul și 

personalul. O 
modalitate bună de a 
rezolva acest tip de 
conflicte este prin 

negociere, pentru a găsi 
un acord pentru 

diviziunea resursei
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pot vedea cum conflictele pot fi benefice atât pentru creșterea personală, cât și 

profesională. 

 

Sfaturi pentru o rezolvare eficientă a conflictelor 

 

Există câteva abilități pe care le putem lucra și dezvolta pentru a ne îmbunătăți abilitățile 

de soluționare a conflictelor. Pentru o soluționare eficientă a conflictelor este important să 

înțelegem că mai mult decât rezolvarea problemei, scopul este rezolvarea ei într-un mod în 

care încrederea și încrederea pot fi îmbunătățite și întărite. Prin urmare, următoarele 

sfaturi pot fi utilizate pentru a îmbunătăți rezolvarea conflictelor (Segal, Robinson și Smith, 

2019): 

• Fii capabil să ameliorezi stresul într-un mod rapid: așa cum am menționat anterior, este 

necesar să rămâi calm în timpul soluționării conflictului. Rămânând calm, veți putea 

răspunde într-un mod asertiv, calm și ajustat, deoarece nu veți permite emoțiilor să vă 

împiedice. Un sfat pentru ameliorarea stresului este să vă folosiți simțurile: miros, atingere, 

gust, vedere și sunet. Câteva exemple: 

o vedere: Închideți ochii și imaginați-vă un loc în care vă simțiți calm 

și liniștit; 

o miros: Respirați adânc și încercați să identificați diferitele mirosuri 

din aer. De asemenea, puteți prinde puțină aer proaspăt, după ce ați 

informat politicos persoana despre aceasta. 

o atingere: țineți un obiect confortabil (poate fi orice atâta timp cât 

vă relaxează), faceți-vă un masaj pentru mâini; 

o gust: Dacă nu este nepoliticos, puteți mesteca o bucată de gumă, 

puteți bea un ceai, o cafea sau o băutură răcoritoare; 

sunet: dacă aveți șansa să părăsiți camera, să vă liniștiți, să ascultați 

melodia preferată, să liniștiți muzica sau să ieșiți afară și să auziți 

sunetele din jurul vostru. 
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Fii capabil să-ți recunoști și să-ți controlezi emoțiile. A fi conștient 

emoțional este fundamental pentru a te înțelege pe tine și pe ceilalți. 

Conștientizarea emoțională vă permite să înțelegeți cum vă simțiți așa și de 

ce. Dacă știi exact cum și de ce ai acele sentimente, ești mai capabil să le 

comunici clar altora. Nu vă fie teamă de sentimente sau emoții puternice, ci 

doar încercați să înțelegeți de ce și cum au apărut. 

 
• Îmbunătățiți-vă comunicarea nonverbală. În timp ce comunicați, puteți 

utiliza două tipuri de comunicare: verbală (folosind cuvinte) și nonverbală 

(de exemplu: contactul vizual, limbajul corpului, gesturi ...). Cele mai 

relevante informații în timpul unui conflict sau discuție se fac de obicei prin 

utilizarea comunicării nonverbale. Când sunteți implicat într-un conflict, ar 

trebui să acordați atenție comunicării nonverbale, deoarece vă va oferi 

câteva semnale ale sentimentelor și intenției reale ale persoanei. Acest lucru 

vă va permite, de asemenea, să răspundeți la aceste emoții sau sentimente 

într-un mod adecvat, creând încredere. 
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• Folosirea umorului și a jocului pentru a face față conflictelor. Aceasta 

necesită „conștientizarea emoțională” menționată mai sus. În ciuda faptului 

că este un mod foarte bun de a ușura mediul înconjurător și de a spune 

lucruri care ar fi foarte greu de spus, atunci când este utilizat în mod 

necorespunzător, acesta poate face mai mult rău decât bine. Regula ar trebui 

să fie să râzi cu cealaltă persoană și nu cu ei. Umorul și jocul pot reduce 

sentimentele de furie și tensiune, pot determina persoanele implicate să 

regândească problema și să pună situația în perspectivă. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Videoclipuri similare în engleză: 

https://www.youtube.com/watch?v=KY5TWVz5ZDU 

https://www.youtube.com/watch?v=QLbGHQo4qnA 

https://www.youtube.com/watch?v=v4sby5j4dTY  

 

Videoclipuri similare în portugheză: 

https://www.youtube.com/watch?v=wg1DHNuBELQ  

https://www.youtube.com/watch?v=CxK5F17Dyd8  

https://www.youtube.com/watch?v=me97LuVmZOg  

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=KY5TWVz5ZDU
https://www.youtube.com/watch?v=v4sby5j4dTY
https://www.youtube.com/watch?v=wg1DHNuBELQ
https://www.youtube.com/watch?v=CxK5F17Dyd8
https://www.youtube.com/watch?v=me97LuVmZOg
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Videoclipuri similare în spaniolă: 

https://www.youtube.com/watch?v=aDWZVBvNo_o  

https://www.youtube.com/watch?v=aDWZVBvNo_o 

https://www.youtube.com/watch?v=ShYlEXSGtxM 

 

  

https://www.youtube.com/watch?v=aDWZVBvNo_o
https://www.youtube.com/watch?v=aDWZVBvNo_o
https://www.youtube.com/watch?v=ShYlEXSGtxM
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Activități propuse pentru rezolvarea conflictelor 

RANDUL TAU! 

 

Activitatea 1.  

Explicarea exercițiului: 2 minute 

Activitate: 5 minute alegere individuală + 10 min alegere într-un grup + 10 minute 

partajare cu clasa = 25 minute 

Feedback de grup: 5 minute 

Acest exercițiu ajută la explorarea naturii unui subiect dat. Vă ajută să generați o 

discuție în jurul acelui subiect și să vedeți modul în care oamenii îl privesc diferit. 

Scopul este de a oferi o perspectivă asupra propriei viziuni asupra unui subiect dat. 

• Conflict 

• Comunicare interpersonală eficientă 

• Empatie 

• Lucru in echipa 

• Coaching 

• Mediere 

 

Rugați participanții să se gândească la 4 cuvinte care să capteze gândurile lor despre 

subiecte. Rugați-i să scrie fiecare cuvânt pe un card separat. De exemplu, o persoană 

poate lua în considerare următoarele cuvinte asociate cu „conflict”: Argument / 

Evitare / Neplăcut / Dezacord 

 

Alocați 5 minute pentru această parte. 

 

Rugați participanții să scrie cele 4 cuvinte pe hârtie pentru referință viitoare. 

 

Împărțiți participanții în grupuri de câte 3. 

 

Rugați grupurile să se reunească și să-și arate reciproc ceea ce au ales. Este probabil 

ca fiecare persoană să aleagă un set diferit de cuvinte. Explicați că fiecare grup 

trebuie să aleagă acum 4 cuvinte dintre cele 12 cuvinte pe care le-au ales între ele 
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care vin să descrie cel mai bine subiectul. Aceasta va crea o discuție în jurul 

subiectului. Contrastul dintre cuvintele selectate poate declanșa o discuție pe 

această temă. De exemplu, o altă persoană ar fi putut selecta următoarele 4 cuvinte, 

care contrastează cu lista de mai sus: 

• Rezoluție 

• Crește 

• Rezolva 

• Lucru in echipa 

Alocați 10 minute pentru această parte. Aduceți înapoi pe toți împreună. Rugați 

fiecare grup să prezinte celor 4 cuvinte clasei. Scrieți cele 4 cuvinte pe o flipchart 

împreună cu un identificator de grup. 

 

Odată ce instructorul a capturat toate cuvintele, participanții vor fi încurajați să 

discute în continuare cu privire la de ce cuvintele sunt diferite și ce sugerează acest 

lucru despre modul în care fiecare grup gândește despre subiect. Concentrați-vă pe 

similitudini, precum și pe diferențe. 

 

Urmați cu o discuție finală pentru a încheia. 

Discuții 

Cum v-a ajutat acest exercițiu să aflați despre „subiect”? Au fost ideile tale similare 

sau diferite de cele ale altora? Ați fost surprins de diferențele dintre punctele de 

vedere și altele? A fost ușor să selectați un subset de cuvinte când discutați subiectul 

din grupul dvs.? Te-ai simțit intimidat, forțat sau împins sau alegerea finală a fost 

rezultatul unei discuții sănătoase pentru a ajunge la o decizie comună? 

 

Activitatea 2. 

Explicarea exercițiului: 5 minute 

 

Activitate: 5 min Etapa 1 + 2 min Etapa 2 + 4 min Etapa 3 + 10 min Etapa 4 = 21 

minute 

 

Feedback de grup: 10 minute 
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Acest exercițiu ajută la înțelegerea importanței recunoașterii perspectivei unei persoane cu 

care poartă o conversație, chiar dacă persoana respectivă are o opinie diferită. Acest 

exercițiu ajută la crearea unui exemplu viu care poate fi apoi discutat și explorat în 

continuare și pentru a vedea cum o conversație poate diferi de cealaltă. 

 

− Prin realizarea acestei activități, participanții vor putea dezvolta o 

conversație prietenoasă, spre deosebire de a fi antagonici cu o opinie 

contrară și vor putea asculta mai multe care susțin. 

 

− Vor exista mai multe subiecte (despre utilizarea internetului, cumpărarea de 

cărți pe hârtie sau cărți digitale etc.), - important pentru a nu prelua subiecte 

care vor împinge emoțiile (politică, religie etc.) - și grupul va fi împărțit în 

perechi . 

 

Etapa 1: 

− Explicați că fiecare pereche trebuie să aleagă un subiect. Nu contează dacă 

grupurile aleg același subiect, dar este mai bine dacă nu o fac, astfel încât să 

nu audă prea mult de la alte grupuri. 

− Subiectul ar trebui să fie sigur, deoarece nu conduce la conversații 

emoționale aprinse, cum ar fi politica sau religia. Ar trebui să aleagă un 

subiect pe care să-l poată juca cu ușurință puncte de vedere opuse. Un 

exemplu de subiect este cumpărarea de cărți digitale versus cumpărarea de 

cărți pe hârtie. 

 

Etapa 2: 

Explicați că fiecare pereche trebuie să discute subiectul alegând două puncte de vedere 

opuse. Prima persoană trebuie să facă o declarație, iar cealaltă persoană să facă o declarație 

contrară și continuă câte o declarație până când este instruită să se oprească. 

Rugați-i să înceapă conversațiile și permiteți-le să continue timp de 2 minute. 

Iată un exemplu de conversație: 

−  Persoana A: cărțile digitale sunt mai ieftine. 

−  Persoana B: dispozitivul dvs. poate rămâne învechit și puteți pierde cartea. 

− Persoana A: Puteți transporta mii de cărți pe dispozitiv fără greutate 

suplimentară. 

−  Persoana B: În zilele noastre, cu tot ce se întâmplă, este probabil să citim 

oricum foarte puține cărți, deci de ce să avem mii în mișcare. 

− Persoana A: Puteți căuta, puteți traduce, puteți căuta termeni, puteți lua 

notițe. 
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− Persoana B: Nimic nu bate mirosul și senzația unei cărți de hârtie în mâinile 

tale. 

 

 

Etapa 3: 

În această etapă, prima persoană ar trebui să facă o declarație. A doua persoană ar 

trebui să înceapă cu „Așadar, ce vrei să spui este ...” și continuă parafrazând afirmația 

pe care tocmai a spus-o cealaltă persoană. 

 

Prima persoană ar trebui să spună „Da, asta vreau să spun”, dacă parafraza se 

potrivește cu ceea ce intenționa să comunice. Altfel ar trebui să corecteze în 

consecință. 

 

Odată ce o persoană aude „Da, asta vreau să spun”, îi vine rândul să facă o declarație. 

Acest lucru ar putea fi legat sau nelegat de afirmația anterioară. De data aceasta 

cealaltă persoană ar trebui să parafrazeze. 

 

Acest lucru continuă apoi până când este oprit de antrenor. 

 

Permiteți conversațiilor să continue timp de 4 minute. 

 

Iată un exemplu de conversație: 

 Persoana A: cărțile digitale pot fi achiziționate instantaneu oriunde vă aflați și 

puteți începe să le citiți imediat. 

 Persoana B: Deci, ceea ce vrei să spui este că pot să comand cartea, să o iau pe 

dispozitivul meu instantaneu, să o deschid și să încep să o citesc, chiar și atunci când 

călătoresc. 

 Persoana A: Da, la asta mă refer. 

 Persoana B: Puteți aminti conținutul unei broșuri mult mai mult decât una digitală. 

Dacă aveți nevoie să aflați ceva, broșurile sunt mai bune. 

 Persoana A: Deci, ceea ce vrei să spui este că citind o broșură sunt mai probabil să 

îmi amintesc conținutul decât dacă l-aș citi pe un dispozitiv digital. 

 Persoana B: Da, la asta mă refer. 
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Etapa 4: 

Rugați fiecare grup să discute prin ce au trecut. Cereți-le să își compare cele două 

conversații - una cu puncte de vedere opuse și una cu parafrazarea. Cum s-au simțit 

în timpul primului? Ce zici de a doua conversație? 

Alocați 10 minute pentru această parte. 

Reuniți pe toți împreună și urmați cu o discuție. 

Discuții 

Cum te-ai simțit când ai o conversație în care partenerul tău și-a exprimat opiniile 

în loc să recunoască a ta? Cum a fost parafrazat? Când purtați conversații, simțiți că 

trebuie să vă grăbiți să spuneți ce părere aveți despre o problemă, în loc să căutați 

să înțelegeți și să recunoașteți punctul de vedere al celeilalte persoane? Care a fost 

cea mai importantă lecție pe care ai învățat-o în acest exercițiu? 
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