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Acest manual este accesibil să-l folosesti în diferite etape ale dezvoltării tale, indiferent dacă ești la 
începutul călătoriei tale de trainer sau esti un trainer cu experiență. Manualul vă va ajuta să vă ghidați 
în călătoria dumneavoastră cu diverse instrumente și resurse.

Această carte urmărește obiectivele proiectului Erasmus+, „Train the Competent”, si anume de a 
îmbunătăți șansele de inserție profesională ale persoanelor cu dizabilitati, oferindu-le un program 
modular de formare. Aceste noi cunoștințe dobândite sunt, pentru angajatori, un mod de sensibilizare 
și conștientizare a egalității pe piata muncii, fiind un pas major pentru inserția profesională de succes 
a persoanelor cu dizabilitati. Scopul nostru în cadrul grupului Train the Competent a fost de a contesta 
concepțiile greșite despre dizabilități, de a schimba atitudinea față de persoanele cu dizabilități, de a 
extinde posibilitățile catre o viață activă și împlinită și de a ajuta persoanele cu dizabilități să devină 
proprii lor susținători și in acelasi timp ai colegilor sai, în această călătorie.
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Introducere                                                                                

Persoanele cu dizabilități se luptă mai mult decât alții să intre și să mențină un loc de muncă 
sau o poziție voluntară. Persoanele cu dizabilități au nevoie de sprijin vocațional personalizat din 
partea specialiștilor pregătiți pentru ocuparea forței de muncă. Sprijinul vocațional trebuie să fie 
specific pentru dizabilități și să urmărească să reducă decalajul dintre cerințele locului de muncă 
și competența oferită de persoana cu dizabilități. Specialistul în angajare evaluează atât nevoile 
angajatorului, cât și ale angajatului, personalizând condițiile pentru a le face pe amândoi să prospere.

Train the Trainer este o metodă de diseminare a informațiilor (Anderson & Taira, 2018). Metoda este 
utilizată pe scară largă în mai multe domenii diferite pentru a răspândi în mod eficient cunoștințele 
și competența pentru a ajunge la o cantitate mare de receptori într-o perioadă scurtă de timp. De 
exemplu, o companie poate angaja un trainer expert care pregătește un set de formatori locali în 
competențele necesare, care, la rândul său, va instrui angajatorii și colegii locali pentru a adopta 
aceste competențe (Frank, Becker Haimes și Kendall, 2020).

Acest manual al formatorului, împreună cu caietul de lucru pentru formatori și co-formatori, vă 
vor oferi cunoștințe de bază profunde pentru a vă dezvolta abilitățile de formator. După finalizarea 
instruirii, pe baza acestui conținut, cunoștințele dumneavoastră vă vor permite să dezvoltați abilitățile 
și competențele persoanelor cu dizabilități. Drept urmare, persoanele cu dizabilități își pot extinde 
șansele de angajare și își pot sprijini colegii pe piața muncii.

Acest manual își propune să vă pregătească și pentru formarea co-instructorilor și a susținătorilor 
colegilor. Există mai multe competențe care sunt aceleași atât pentru formator, co-instructor, cât 
și pentru susținător. Pe parcursul acestui manual, modulele vă oferă oportunități de a cunoaște 
materialele și exercițiile, aplicându-le inițial asupra dvs.

Dezvoltarea Programului Train the Competent

Programul Train the Competent a fost dezvoltat printr-un proiect internațional. Organizațiile 
participante au venit din Europa de Nord, Sud, Est și Vest. Acestea sunt țări cu profiluri sociale și medii 
culturale diferite. Cele două cărți, acest manual și caietul de lucru, au fost scrise prin colaborarea 
a nouă organizații. Grupul de oameni a fost format din formatori, profesori, psihologi, specialiști în 
comunicare și experți care lucrează în domeniul dizabilității. În timp ce ne împărtășeam experiențele, 
cele mai bune practici și noile metode, ne modelam în mod constant punctele de vedere ale 
celuilalt. Am găsit noi baze comune și abordări eficiente și inovatoare pentru dezvoltarea abilităților 
personalizate. Acest lucru poate fi implementat în toată Europa în context cultural diferit.
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Pentru a demonstra că acest lucru se poate face, am efectuat teste și evaluări. În primul rând, am 
testat modulele în cadrul grupului de proiect. Am dobândit învățare și cunoștințe despre cum să 
pregătim viitorii formatori și co-formatori. Am reușit să punem împreună un program de formare din 
materialele elaborate colectiv cu un set de instrumente pentru formatori profesioniști. Am descoperit 
cât de importantă a fost adaptarea conținutului și exercițiilor pentru a răspunde nevoilor de acces ale 
grupurilor țintă. În cele din urmă, ne-am testat cu succes ca traineri cu o comunitate externă în toate 
țările participante: Franța, Grecia, Ungaria, Norvegia, Polonia, Portugalia, România, Regatul Unit. 

Feedback-ul pe care l-am primit de la participanți – susținători de la egal la egal, co-formatori – a fost 
excelent, cu un indicator de 95% de aprecieri. Aceasta este o dovadă că materialele funcționează eficient 
în diferite contexte culturale. Sperăm că aceasta va fi experiența pentru tine și participanții tăi la training. 

Cum puteți utiliza manualul și caietul de lucru?  

Dacă vă uitați la cuprinsul manualului formatorului, veți vedea logica și detaliile modului în care cele 
șase module se construiesc unul pe celălalt. Subiectele indică domenii în care merită să fii la curent. 
Acest lucru vă va permite să vă ajutați participanții la formare să găsească zona potrivită pentru a-și 
utiliza cel mai bine abilitățile și pentru a găsi cea mai bună modalitate posibilă de a le dezvolta.

Manualul începe cu Cunoștințe specifice despre dizabilitate, deoarece accentul este pus pe atitudinea 
pozitivă față de dizabilitate. Acest modul oferă informații relevante actualizate despre aspectele 
sociale, personale și politice ale dizabilității, pentru a vă ajuta să reflectați asupra propriilor atitudini 
și pentru a crea un mediu de învățare incluziv. Cunoașterea de sine și reflecția de sine te ajută să 
faci schimbări și să te concentrezi pe punctele tale tari, să reflectezi la cine ești, cum te vezi pe tine 
însuți și importanța celorlalți în construirea identității tale. Cu cât te cunoști mai mult pe tine însuți, cu 
atât mai bine îți vei putea gestiona emoțiile. Managementul emoțional este o abilitate crucială. Acest 
lucru vă ajută să vă apropiați de ceilalți și să treceți peste provocările vieții sociale, vă permite să vă 
controlați comportamentul, gândurile, emoțiile și acțiunile.

Toate aceste cunoștințe se reflectă în modul în care îndepliniți așteptările sociale prin Comunicare. 
Acest modul crește gradul de conștientizare cu privire la modul în care oamenii comunică și oferă 
sugestii de instruire care promovează abilitățile de comunicare eficiente. Veți învăța să vă ajustați 
tehnicile de comunicare pentru a oferi o formare eficientă, care să răspundă nevoilor de comunicare 
ale cursanților dvs. Autogestionarea și independența vă oferă cunoștințele despre cum să consolidați 
autonomia și independența persoanelor cu dizabilități. Oferă pregătire practică privind abilitățile și 
comportamentele sociale, personale și profesionale. În calitate de trainer vei fi responsabil pentru 
întrega formare. Al șaselea modul Cum să devii formator vă oferă o imagine clară despre abilitățile, 
cunoștințele și pregătirea de care aveți nevoie pentru a vă dezvolta în mod eficient conținutul de formare 
în funcție de nevoile participanților. De asemenea, ca și celelalte module, oferă o listă de activități legate 
care vă ajută să stăpâniți și să exersați conținutul, precum și cum să organizați o sesiune de formare.
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Caietul de lucru pentru formatori și co-formatori conține cunoștințele teoretice și practice într-un mod 
ușor de înțeles. Al șaselea modul Cum să devii un susținător/co-formator îi ajută pe participanții tăi 
să devină conștienți de cunoștințele lor și de ce abilități trebuie să dezvolte pentru a face acest lucru. 
Acest lucru se realizează prin exerciții cu descrieri, care vă vor ajuta pe dvs. și pe participanții dvs. la 
formare să stăpâniți și să exersați cât mai eficient conținutul.

Care sunt specificul programului de formare personalizat?

Se concentrează pe abilitate și nu pe dizabilitate. Dumneavoastră, în calitate de formator, puteți alege la 
ce module sau părți ale modulelor să lucrați, în funcție de obiectivele, nevoile și cunoștințele anterioare 
ale cursanților. Puteți alege care activitate se potrivește cel mai bine nevoilor participanților la formare, 
ceea ce îi ajută cel mai bine să învețe, să practice și să stăpânească abilitățile legate de angajare. 

Puteți alege activitățile care se potrivesc cel mai bine pregătirii, aptitudinilor, dizabilităților 
participanților la formare. Găsiți versiuni de exerciții și sfaturi de top pentru adaptarea activităților 
pentru cursanții care trăiesc cu diferite dizabilități, împreună cu mai multe fișe de lucru. 

Ceea ce vă asigură că puteți rămâne la curent ca formator? 

În timpul călătoriei dvs. de a deveni formator în programul Train the Competent, veți cunoaște abordarea 
Storytelling-ului  pentru a îmbunătăți învățarea. Fie că vă spuneți propriile povești, fie că vă inspirați din 
literatură, filme sau o piesă de teatru, poveștile vă vor ajuta să înțelegeți lucrurile mai ușor, să te înţelegeţi 
și să înţelegi cursanții. În același timp, te ajută pe tine și pe cursanții tăi să te imaginezi în locul altcuiva 
și să înțelegi cum o poveste poate fi transformată atunci când este privită dintr-o perspectivă diferită și 
nouă. Pe parcursul acestui curs veți avea ocazia să vizionați videoclipuri TED-talks. Acestea vă vor ajuta 
să obțineți cunoștințe mai profunde în contexte noi despre fiecare subiect într-un mod distractiv. Veți găsi, 
de asemenea, literatură profesională suplimentară pentru fiecare modul, care vă va ajuta pe viitor să găsiți 
literatură și materiale profesionale mai noi. În plus, vei dezvolta abilități despre cum să găsești cele mai 
valoroase informații și să fii mereu la curent cu cele mai noi tendinţe în formare.

Bucură-te de această călătorie! 
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Modulul 1
Cunoștințe specifice despre dizabilitate

Cadru
Atitudinile oamenilor față de dizabilități influențează modul în care tratează și privesc persoanele cu 
dizabilități. Prin urmare, este important să le oferim formatorilor o bază, astfel încât să înțeleagă cum 
să gândească dizabilitățile într-un mod care promovează egalitatea și incluziunea. Dobândirea acestor 
abilități este esențială pentru a crea un mediu în care persoanele cu dizabilități pot prospera și în care 
înțelegerea reciprocă între persoanele cu dizabilități și persoanele fără dizabilitati este normala.

Obiective
Acest modul urmărește să se asigure că formatorii au cunoștințe relevante despre dizabilitate, care 
îi vor ajuta atunci când formează persoanele cu dizabilități. Scopul este de a-și lărgi perspectivele 
asupra dizabilității și de a le oferi informații actualizate despre aspectele sociale, personale și politice 
ale dizabilității, pentru a-i ajuta să reflecte asupra propriilor atitudini. Acest lucru va fi consolidat prin 
discutarea aspectelor legale ale drepturilor și responsabilităților persoanelor cu dizabilități stabilite în 
Convenția Națiunilor Unite privind drepturile persoanelor cu dizabilități, cum să le depășiți și să creați 
un mediu de învățare incluziv.

Structura
Modulul are trei secțiuni.

 1.  Semnificațiile și modelele dizabilității
 2.  Cunoașterea drepturilor și obligațiilor
 3.  Informații practice despre diferite dizabilități
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•  Să înțeleagă că există diferite moduri de a privi dizabilitatea.
•   Pentru a crește gradul de conștientizare în care modul în care vedem dizabilitățile 

influențează locul persoanelor cu dizabilități în societate.
•  Dezvoltarea cunoștințelor despre cultura dizabilității.

1. Semnificațiile și modelele dizabilității

Obiective

1.1  Semnificațiile și modelele dizabilității
1.2  Cultura dizabilitatii
1.3  Influențe asupra identității dizabilității

 2.5 ore

•  Ce este dizabilitatea?
•  De ce este important modul în care vedem dizabilitățile?
•  Ce este cultura dizabilitatii?
•  Ceea ce afectează identitatea cuiva?

•  Activitatea 1.1.1a  Ce știi despre dizabilitate?
•  Activitatea 1.1.2  Discursul TEDx al Stella Young, „Nu sunt inspirația ta, mulțumesc foarte mult”
•  Activitatea 1.1.3  Modelul medical versus modelul social
•  Activitatea 1.1.4a  Aplicarea modelului medical și a modelului social în practică
•  Activitatea 1.1.5  Reflectarea asupra limitărilor modelelor
•  Activitatea 1.1.6  Reflecție asupra culturii dizabilității
•  Activitatea 1.1.7  Ascultarea directă a persoanelor cu dizabilități

•   Stella Young TEDx Talk: Nu sunt inspirația ta, mulțumesc foarte mult
•   Linton, Simi (1998). Revendicarea dizabilității: cunoaștere și identitate. NYU Press.
•   Oliver, Mike (2004). Modelul social în acțiune: dacă aș avea un ciocan. În Implementarea 

modelului social al dizabilității: teorie și cercetare
•   Brown, S. E. (2003). Vedete de film și cicatrici senzuale: eseuri despre călătoria de la 

rușinea cu dizabilități la mândria cu handicap. New York, NY: People With Disabilities Press

Cuprins

Activități legate

Resurse

Durata

Întrebări directoare

https://www.ted.com/talks/stella_young_i_m_not_your_inspiration_thank_you_very_much?language=en
https://muse.jhu.edu/book/12507
http://disability-studies.leeds.ac.uk/wp-content/uploads/sites/40/library/Barnes-implementing-the-social-model-chapter-2.pdf
http://disability-studies.leeds.ac.uk/wp-content/uploads/sites/40/library/Barnes-implementing-the-social-model-chapter-2.pdf
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1.1 Semnificațiile și modelele dizabilității

Dizabilitatea poate fi un subiect despre care oamenii se simt incomod să vorbească. Dacă rostiți 
cuvântul „dizabil” sau cuvântul „dizabilitate” unui grup de persoane, fiecare persoană va avea o 
imagine diferită în cap. Unii oameni se vor gândi doar la o persoană care folosește un scaun cu rotile. 
Alți oameni își vor imagina pe cineva pe care îl cunosc: ar putea fi o cunoștință, un prieten, un membru 
al familiei, un coleg sau cineva pe care îl văd în comunitatea lor. De asemenea, este important să ne 
amintim că persoanele cu dizabilități vor avea în cap o imagine care se leagă de propria lor viață.
Ceea ce gândesc oamenii atunci când apare subiectul dizabilității, va fi informat de propriile experiențe 
și percepții. Pe lângă imaginile care se formează în capul lor, oamenii vor avea sentimente specifice 
legate de dizabilitate. Acestea pot fi pozitive sau negative.

Ce este dizabilitatea?

Activitatea 1.1.1a Ce știi despre dizabilitate?

Înainte ca acest ghid să înceapă să vă spună despre unele dintre modurile în care a fost definită 
dizabilitatea, vă va fi util să reflectați asupra a ceea ce știți despre dizabilitate și să discutați cu grupul dvs.. 
Odată ce ați petrecut ceva timp gândindu-vă la propriile dvs. percepții și discutând despre percepțiile altor 
oameni, s-ar putea să îți doreşti să auzi un activist cu dizabilități vorbind despre acest subiect.

Activitatea 1.1.2 Discursul TEDx al Stella Young, „Nu sunt inspirația ta, mulțumesc foarte mult”

Ascultarea lui Stella Young vă poate ajuta să înțelegeți mai bine ce va acoperi restul acestei secțiuni și 
vă va oferi o perspectivă care vine direct de la o persoană cu dizabilități.

Cum putem defini dizabilitatea?

Există diferite moduri de a vedea și conceptualiza dizabilitatea. Când oamenii încearcă să explice 
dizabilitatea, s-ar putea gândi la asta diferit, deoarece au în minte obiective diferite. De exemplu:

 •   Unii oameni sunt interesați să găsească adevărul exact despre ce este și ce înseamnă 
dizabilitatea (care este o întrebare metafizică și filozofică)

 •   Alți oameni doresc să definească dizabilitatea și să folosească diferite modele în moduri 
practice pentru a gândi cum putem crea o societate mai egală
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În acest ghid, abordarea noastră este să ne gândim la modul în care putem folosi diferite modele de 
dizabilitate în mod practic. Fiecare model poate avea avantajele și dezavantajele sale și pot fi utilizate 
diferit în scopuri și contexte diferite. Ne vom concentra asupra unora dintre modelele principale, dar au 
fost dezvoltate și alte modele. Este important să ne gândim la modelele de dizabilitate ca la instrumente. 
Motivul pentru care este util să existe modele de dizabilitate este astfel încât anumite aspecte ale 
dizabilității să poată fi mai bine înțelese și făcute vizibile. Nu există un singur model de dizabilitate care 
să poată descrie pe deplin dizabilitate și cum este să fii cu dizabilități – asta ar fi imposibil!

Activitatea 1.1.3 Modelul medical versus modelul social

În loc să vă explicăm doar aceste două modele, vă încurajăm să faceți această activitate pentru a 
încerca să vă dați seama și pentru a începe să înțelegeți pe ce se concentrează fiecare model. Există, 
de asemenea, un scurt videoclip care ajută la ilustrarea cum arată societatea și cum ar putea arăta. 
Urmărește-l ca grup și folosește pentru a te gândi la modul în care aceasta se leagă de modelul 
medical al dizabilității și modelul social al dizabilității!

După această activitate, ar trebui să începeți să aveți o idee despre fiecare model, dar acum le vom 
explica mai detaliat.

Modelul medical al dizabilităţii

Modelul medical al dizabilității este uneori numit și modelul limitărilor funcționale. Se concentrează 
pe dizabilitate ca pe ceva care este doar despre un individ. Accentul se pune pe „deficitele” persoanei, 
iar limitările pe care persoana le are sunt considerate a fi datorate acestor „deficite”. De exemplu, dacă 
cineva nu poate merge și ne concentrăm doar pe aspectul medical, ne-am putea gândi că dacă nu 
poate participa la un eveniment într-o clădire fără lift, este pentru că nu poate merge.

Modelul social al dizabilităţii

Pe de altă parte, ideea modelului social este de a susține că persoanele cu dizabilități sunt excluse 
din societate nu din cauza deficiențelor lor, ci din cauza modului în care societatea răspunde la aceste 
deficiențe. Dacă continuăm să ne gândim la exemplul anterior, motivul pentru care persoana nu 
poate participa la un eveniment într-o clădire fără lift nu este pentru că nu poate merge. Se datorează 
faptului că, clădirea este inadecvată. Dacă ar fi lift, nu ar mai fi nicio problemă!



10Sprijinul acordat de Comisia Europeană pentru elaborarea acestei publicații nu constituie  
o aprobare a conținutului, care reflectă doar opiniile autorilor, iar Comisia nu poate fi trasă  
la răspundere pentru orice utilizare a informațiilor conținute în aceasta.

Erasmus +
TRAIN THE 
COMPETENT

Activitatea 1.1.4a Aplicarea modelului medical și a modelului social în practică

În această activitate vă veți gândi la diferite situații pe care le pot întâlni persoanele cu dizabilități, în 
special situații care ar putea constitui bariere. Vă vom încuraja să luați în considerare diferite soluții și 
să ilustrați modul în care adoptarea modelului social al dizabilității poate ajuta la eliminarea barierelor. 

Aprofundarea modelului social al dizabilității

După ce te-ai gândit la aceste două modele, ai putea crede că ele nu explică totul și ai avea dreptate! 
După cum am explicat mai sus, modelele sunt doar instrumente care vă ajută să vă concentrați pe o 
anumită problemă. Când s-a dezvoltat disciplina Studiile cu dizabilități, s-a spus că „Studiile despre 
dizabilități contestă ideea că statutul social și economic al rolurilor atribuite persoanelor cu dizabilități 
sunt rezultate inevitabile ale stării lor” (Linton, 1998, p.4). Această idee importantă vine direct de la 
activiștii pentru drepturile persoanelor cu dizabilități care au luptat pentru a recunoaște aspectul social 
al dizabilității, astfel încât societatea să facă schimbări pentru a include persoanele cu dizabilități în 
loc să considere că a fi cu dizabilități însemna automat să fii limitat în alegerile tale de viață.

Mike Oliver a fost un academic britanic care a scris multe despre modelul social al dizabilității și a 
subliniat că există trei puncte importante de luat în considerare în legătură cu acesta (Oliver, 2004):

 1.   Modelul social al dizabilității se concentrează pe barierele economice, de mediu și culturale 
întâmpinate de persoanele cu dizabilități, mai degrabă decât pe limitările funcționale 
individuale ale acestora.

 2.   Consideră problemele specifice ca parte a întregului mediu în care oamenii cu dizabilități 
trebuie să trăiască. De exemplu, dacă persoanele cu dizabilități nu au acces egal la educație 
și se luptă să găsească transport public, acest lucru le va afecta capacitatea de a găsi un 
loc de muncă.

 3.   Modelul social al dizabilității nu consideră că intervențiile individuale sunt contraproductive.

Ultimul punct este foarte important pentru că au existat critici la adresa acestui model. O problemă 
principală a fost să spunem că ignoră preocupările legate de deficiențe și importanța tratamentului 
medical. Nu este cazul: modelul social este un instrument. Scopul său este de a oferi o perspectivă 
diferită, un mod de a privi dizabilitatea care să nu considere că un individ este de vină dacă este exclus 
din societate. Nu urmărește să descrie experiențele personale ale dizabilității. Mike Oliver explică 
„Trebuie să ne dezvoltăm și să folosim [modelul social al dizabilității]. Nu trebuie să risipim cadoul 
care a fost oferit de acei activiști pentru dizabilități care se luptau împotriva structurilor opresive care 
țineau persoanele cu dizabilități în afara societății în anii 1970.”
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Aplicarea modelului social al dizabilității ar trebui să ne ajute să ne depărtăm de:
 •   Abordarea umanitară: având în vedere că furnizarea de servicii persoanelor cu dizabilități 

face parte din „ajutorarea celor mai puțin norocoși” și că persoanele cu dizabilități ar trebui 
să fie recunoscătoare pentru tot ceea ce li se oferă, chiar dacă nu le convine.

 •   Abordarea conformității: a face strictul minim pentru a respecta legea. Ceea ce ar trebui să 
ne propunem să realizăm este o abordare cetățenească, în care persoanele cu dizabilități 
sunt considerate cetățeni egali, cu drepturi și responsabilități depline.

După cum am explicat, există și alte modele și acum vom discuta unele dintre ele, astfel încât să puteți 
înțelege alte puncte de vedere.

Modelul biopsihosocial al dizabilității

Acest model a fost dezvoltat inițial de George Engel, cu accent pe suferința mentală. Acest model este 
baza pentru Clasificarea Internațională a Funcționării a Organizației Mondiale a Sănătății.

Acesta afirmă că există factori biologici, psihologici și sociali ai dizabilității. Ideea este să privim 
întregul context care înconjoară o persoană.

Modelul sociocultural

Modelul sociocultural poate fi numit și modelul grupului minoritar. Adaugă un element de politică 
identitară. Ea consideră persoanele cu dizabilități ca un grup minoritar care au în comun experiența 
de a fi cu dizabilități. Acest model este util atunci când ne gândim la cultura dizabilității, despre care 
vom discuta mai târziu. Acest model este, de asemenea, deosebit de important pentru unele grupuri: 
de exemplu, în istoria surzilor, persoanele surde au folosit modelul minorității pentru a încerca să își 
asigure drepturile lingvistice.

Limitările gândirii la modele

Un singur model nu poate explica o experiență umană la fel de complicată precum dizabilitatea. 
Acesta este motivul pentru care trebuie să o abordăm din perspective diferite și să considerăm 
modelele ca instrumente. 

Activitatea 1.1.5 Reflecție asupra limitărilor modelelor

În această activitate veți fi încurajați să vă gândiți la diferite modele și la argumentele pe care le 
propun pentru a explica dizabilitatea. Veți avea ocazia să vă gândiți la ce este util la un anumit model, 
dar și să vă gândiți de ce avem nevoie de o perspectivă mai largă. Acest lucru este important pentru a 
putea dezvolta un punct de vedere nuanțat.



12Sprijinul acordat de Comisia Europeană pentru elaborarea acestei publicații nu constituie  
o aprobare a conținutului, care reflectă doar opiniile autorilor, iar Comisia nu poate fi trasă  
la răspundere pentru orice utilizare a informațiilor conținute în aceasta.

Erasmus +
TRAIN THE 
COMPETENT

1.2 Cultura dizabilităţii

Ar putea fi surprinzător să ne gândim la existența unei „culturi a dizabilității”, deoarece dizabilitatea 
este adesea văzută ca ceva negativ. Brown (2003) a explicat că „persoanele cu dizabilități și-au creat 
o identitate de grup. Am împărtășit o istorie comună de opresiune și o legătură comună de rezistență. 
Generăm artă, muzică, literatură și alte expresii ale vieții noastre, ale culturii noastre, infuzate din 
experiența noastră de dizabilitate. Cel mai important, suntem mândri de noi înșine ca persoane cu 
dizabilități. Ne revendicăm dizabilitățile cu mândrie ca parte a identității noastre. Suntem ceea ce 
suntem: suntem persoane cu dizabilități.”
 
Activitatea 1.1.6 Reflecție asupra culturii dizabilității

Această activitate vă va ajuta să înțelegeți mai bine ce se înțelege prin „cultura dizabilității” și să vă 
gândiți la diferențele dintre cultura dizabilității și alte culturi.

Conceptul de cultură a dizabilității se leagă de un motto binecunoscut în rândul persoanelor cu 
dizabilități: „Nimic despre noi fără noi”. Aceasta este ideea că orice despre persoanele cu dizabilități 
ar trebui făcut în colaborare cu persoanele cu dizabilități, mai degrabă decât impus lor. Scopul culturii 
dizabilității este de a ajuta comunitatea să-și recapete puterea și să dezvolte o identitate pozitivă.

1.3 Influențe asupra identității dizabilității

Identitatea persoanelor cu dizabilități este influențată de multe lucruri. În primul rând, poate fi 
influențată de mediul lor:
 •   Contextul familial: este singura persoană cu dizabilități din familia lor? Există și alte 

persoane cu dizabilități în familia lor? Cum a simțit familia lor cu privire la dizabilitatea lor?
 •   Apartenența la grup: socializează ei cu alte persoane cu dizabilități? Au mers la o școală de 

masă sau la o școală specială?
 •   Context cultural/național: istoria drepturilor persoanelor cu dizabilități este diferită în fiecare 

țară și va influența, de asemenea, modul în care persoanele cu dizabilități se gândesc la sine.

În al doilea rând, identitatea lor va fi influențată de propria experiență a dizabilității:
 •   Congenital sau dobândit? S-au născut cu dizabilități sau au devenit invalizi? Care a fost 

experiența lor în creștere?
 •   Când au fost diagnosticați? Unii oameni se nasc cu dizabilități, dar nu sunt diagnosticați 

decât mult mai târziu!
 •  Tipul de dizabilitate: care este dizabilitatea lor
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•  Pentru a înțelege Convenția Națiunilor Unite privind drepturile persoanelor cu dizabilități.
•  Pentru a înțelege modul în care acestea stau la baza drepturilor și obligațiilor.
•  Pentru a oferi o imagine de ansamblu asupra unor aspecte cheie ale istoricului dizabilității.

2.1  Convenția Națiunilor Unite privind drepturile persoanelor cu dizabilități
2.2  Drepturi și obligații

2. Cunoașterea drepturilor și obligațiilor

•  Activitatea 1.2.1a  Responsabilitățile dumneavoastră

•  Ce este Convenția Națiunilor Unite privind drepturile persoanelor cu dizabilități?
•  Cum poate cineva afla despre drepturile sale ca persoană cu dizabilități?
•   Cum poate cineva să-și înțeleagă obligațiile față de persoanele cu dizabilități, în special în 

ceea ce privește ocuparea forței de muncă?

•  UNCRPD
•   Slee, R., & Cook, S. (1999). Politica culturală a dizabilității, educației și dreptului. Discurs: 

Studii în politica culturală a educației, 20, 267-277.
•   Liasidou, A (2016): Discursuri dezactivate și legea drepturilor omului: un studiu de caz 

bazat pe implementarea Convenției ONU privind drepturile persoanelor cu dizabilități, 
Discurs: Studii în politica culturală a educației, 37(1), 149 -162

Întrebări directoare

Activități legate

Resurse

Cuprins

Obiective

Durata

1 ora

https://www.ohchr.org/EN/HRBodies/CRPD/Pages/ConventionRightsPersonsWithDisabilities.aspx
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2.1  Convenția Națiunilor Unite cu privire la  
drepturile persoanelor cu dizabilități

Convenția Națiunilor Unite privind drepturile persoanelor cu dizabilități (UNCRPD) a intrat în vigoare în 
2008, după ce a fost adoptată în 2006. Toate țările participante la acest proiect au semnat-o (Franța, 
Grecia, Ungaria, Norvegia, Polonia, Portugalia, România și Regatul Unit) și există 164 de semnatari în total.

Numai legislația nu este suficientă pentru a elimina discriminarea în funcție de dizabilități și s-a 
sugerat că „în sine, Legea nu este capabilă să elimine discriminarea în funcție de dizabilități. În mod 
paradoxal, Legea poate fi folosită ca o tactică pentru dezactivare sau abilitare. (pag. 67)” (Slee and 
Cook 1999). Aceasta înseamnă că legea poate împuternici societatea să le permită persoanelor cu 
dizabilități să-și atingă potențialul, dar poate fi aplicată și în moduri care nu promovează drepturile 
persoanelor cu dizabilitati, în funcție de modul în care este interpretată.

Cu toate acestea, UNCRPD este un text foarte important, deoarece consideră problemele cu care se 
confruntă persoanele cu dizabilități drept o problemă a drepturilor omului. Convențiile existente privind 
drepturile omului au avut potențialul de a proteja persoanele cu dizabilități, dar nu au fost utilizate în 
acest mod. UNCRPD nu creează noi drepturi, dar scopul său este de a promova drepturile persoanelor 
cu dizabilități. Liasidou (2016) observă că prezintă dizabilitatea ca ceva care provine din interacțiunea 
deficienței cuiva cu barierele sociale care înseamnă că nu poate participa pe deplin și contestă ideea 
că persoanele cu dizabilități au doar deficite individuale. Diferite țări aplică Convenția în moduri diferite 
, dar este un punct de plecare foarte important să existe acest tip de legislație.

2.2 Drepturi și obligații

Fiecare țară va avea legi naționale diferite cu privire la dizabilități, dar dacă au semnat UNCRPD 
înseamnă că trebuie să promoveze accesul egal pentru persoanele cu dizabilități.

Unele aspecte importante pe care UNCRPD le evidențiază sunt necesitatea:
 •  Nediscriminarea
 •  Incluziunea
 •  Egalitatea
 •  Accesibilitate

În ceea ce privește accesibilitatea, câteva exemple sunt:
 •  Comunicare
 •  Acomodări rezonabile
 •  Design universal
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Dacă luăm ca exemplu acest proiect, UNCRPD consideră că persoanele cu dizabilități au dreptul la 
muncă și nu ar trebui să fie discriminate. De asemenea, menționează locaţiii rezonabile. 

Ca formator, ar trebui să:
 •  Oferiți oamenilor locaţii rezonabile, astfel încât să poată participa pe deplin
 •  Încercați să înțelegeți nevoile lor de comunicare și să le respectați
 •  Folosiți design universal atunci când este posibil
 •   Informați-vă despre drepturile persoanelor cu dizabilități în propriul dvs. context, astfel încât 

să vă asigurați că participanții au cunoștințele necesare pentru a-și susține drepturile

Vom discuta câteva sfaturi practice în ultima secțiune a acestui manual.

Activitatea 1.2.1a Responsabilitățile dumneavoastră

Cu această activitate, veți avea șansa de a reflecta despre cum puteți susține principiile UNCRPD în 
calitate de formator.
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•  Să ofere câteva informații practice despre diferite dizabilități.
•  Să încurajeze formatorii să se gândească la propriile cunoștințe.

3. Informații practice despre diferite dizabilități

Obiective

3.1  Exemple de nevoi și dizabilități
3.2  Crearea unui mediu de învățare incluziv

1 ora

•  Care sunt câteva lucruri cheie de știut despre dizabilitate?
•  De ce nu este suficient să știi despre dizabilitățile specifice ale cuiva?
•  Care sunt barierele cu care se confruntă persoanele cu dizabilități?
•  Cum se creează un mediu de învățare incluziv?

•  Activitatea 1.3.1  Cum arată persoanele cu dizabilități?
•  Activitatea 1.3.2a  Nevoi și dizabilități
•  Activitatea 1.3.3  Cum să întrebi oamenii depre nevoile lor
•  Activitatea 1.3.4  Anticiparea posibilelor nevoi
•  Activitatea 1.3.5  Cum să verificați oamenii
•  Activitatea 1.3.6  Modificarea materialelor

•  N/A

Cuprins

Activități legate

Resurse

Durata

Întrebări directoare
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3.1 Exemple de nevoi și dizabilități

Activitatea 1.3.1 Cum arată persoanele cu dizabilități?

Această activitate vă va ajuta să contestați de unde provin cunoștințele dvs. despre dizabilități și vă va 
ajuta să considerați că persoanele cu dizabilități sunt peste tot în jurul nostru.
Când oferiți cursuri, vă recomandăm să discutați despre nevoile oamenilor direct cu participanții dvs. 
Este important de luat în considerare că oamenii vor avea un alt nivel de confort atunci când vorbesc 
despre aceste lucruri. Asigurați-vă că oamenilor nu li se pun întrebări prea personale și moderați 
discuția pentru a vă asigura că nimeni nu este incomod.
Cert este că, aflarea dizabilității cuiva nu vă spune automat şi ce nevoi are. Persoanele cu aceeași 
dizabilități pot avea nevoi diferite. În loc să folosim dizabilitățile oamenilor ca punct de plecare și să 
ne întrebăm ce i-ar putea ajuta, ar putea fi mai util să ne gândim la nevoi specifice și pe cine ar putea 
ajuta. Acest lucru vă va ajuta să vă gândiți la modul în care puteți crea un mediu cât mai incluziv 
posibil de la început, mai degrabă decât să așteptați până când cineva își exprimă o nevoie.

Activitatea 1.3.2a Nevoi și dizabilități

Această activitate vă va ajuta să vă gândiți la unele nevoi comune pe care le-ar putea avea persoanele 
cu dizabilități și să reflectați asupra experienței dvs. ca formator și a ajustărilor pe care a trebuit să le 
faceți în timpul sesiunilor.

3.2 Crearea unui mediu de învățare incluziv

Există lucruri pe care le puteți face în mai multe momente pentru a vă face mediul de învățare mai 
incluziv. Ar fi imposibil să vă oferim o listă de lucruri de făcut, deoarece trebuie să răspundeți nevoilor 
propriilor voştri cursanți.

Înainte de formare

•  Cum întrebaţi oameni despre nevoile lor? Veți putea vorbi cu ei în prealabil?
           –    Există argumente pro și contra în a întreba oamenii despre nevoile lor.
           –    Pro: arăți că te-ai gândit la acces și incluziune și s-ar putea să înveți lucruri foarte importante 

despre oameni.
           –    Dar fii atent... Trebuie făcut cu o structură. Dacă întrebi pe cineva de ce are nevoie, dar 

persoana respectivă nu știe nimic despre modul în care se desfășoară trainingul sau despre 
conținutul instruirii, îi va fi dificil să-ți dea un răspuns.

      •  Sfaturile cele mai bune:  
            Gândiți-vă la conținutul instruirii dvs., astfel încât să puteți pune întrebări mai specifice:  

vor trebui oamenii să citească documente? Vor trebui oamenii să scrie lucrurile?  
Sunt multe imagini? Există videoclipuri?
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Activitatea 1.3.3 Cum să întrebi oamenii despre nevoile lor

Această activitate vă va oferi șansa de a exersa o conversație cu cineva pentru a-i cere nevoile de 
învățare.

•   Cum puteți reflecta asupra cursului dvs. pentru a vedea anumite activități sau conținut care ar putea 
fi dificil pentru unele persoane cu dizabilități?

•   Este ceva ce trebuie să adaptați în materialele dvs.? Cum poți anticipa posibilele nevoi?
           –    Vă puteți schimba materialele pentru a încerca să le faceți cât mai incluzive posibil încă  

de la început.
           –    Cum ați schimba aceste materiale pentru a le face mai accesibile?

Activitatea 1.3.4 Anticiparea nevoilor posibile

Cu această activitate, te vei putea gândi la unele nevoi care pot apărea din anumite tipuri de activități.

În timpul formarii

•   S-ar putea să vă fie util să verificați oamenii în timpul sesiunii de formare pentru a vă asigura că nu 
au dificultăți.

Activitatea 1.3.5 Cum să verificați oamenii

Această activitate îți va oferi șansa de a exersa o conversație cu cineva pentru a-i verifica în timpul 
unei sesiuni de formare.

•   Uneori, poate fi necesar să modificați materialele din mers pentru că vă dați seama că există o prob-
lemă de accesibilitate.

Activitatea 1.3.6 Modificarea materialelor

Cu această activitate, veți putea exersa câteva scenarii care ar putea apărea în timpul unei sesiuni de 
formare și vă veți gândi cum ați reacționa și ați modifica materialele dvs..

După formare

Este foarte important să aveți un sistem astfel încât să petreceți timp după fiecare sesiune de formare 
reflectând la ceea ce a mers bine, la ce ați putea îmbunătăți și la orice ați învățat. Acest lucru vă va 
ajuta să dezvoltați noi strategii și vă va crește abilitățile de formator.
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Modulul 2
Autocunoaștere și auto-reflecție

Cadru
Cunoașterea de sine poate fi văzută ca o investigație asupra ta, care îți permite să analizezi cine ești, 
punctele forte și slăbiciunile tale, așteptările și obiectivele, comportamentul tău, calitatea relațiilor tale 
și ce așteptări de la mediul în care te afli.

Uită-te la tine – care este referința ta de analiză?

Obiective

Structura

Acest modul vă va permite să înțelegeți sensul calității vieții, importanța diferitelor experiențe de viață 
în autodezvoltarea dvs., diferitele perspective ale bunăstării și cum să vă înțelegeți mai bine punctele 
forte și punctele slabe.

La sfârșitul acestei formari, vei fi mai conștient de cine ești, de importanța relațiilor și a valorilor, de 
scopul tău de viață…

 1.  Bunăstare
 2.  Auto-reflexie
 3.  Cunoașterea de sine
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“Bunăstarea poate fi înțeleasă ca modul în care oamenii se simt și cum funcționează, atât la nivel 
personal, cât și la nivel social, și modul în care își evaluează viața în ansamblu.” 1 

•  Să înțeleagă conceptul de bunăstare
•  Să înțeleagă modelul Calității Vieții
•  Pentru a înțelege Modelul înfloritor

1    Bunăstare

Obiective

1.1  Bunăstarea și cele 5 tipuri majore de bunăstare
1.2  Dimensiunile calității vieții
1.3  Dezvoltarea umană și sistemele ecologice
1.4  Model înfloritor – Abordare integrativă a bunăstării

Nici unul

•  Ce este bunăstarea?
•  Cum mă poziționez în raport cu calitatea vieții mele?
•  Îmi îndeplinesc obiectivele unei vieti bune?
•  Ce obiective ar trebui să îmi stabilesc care promovează calitatea vieții?

•   https://www.mentalhealth.org.uk/blog/what-wellbeing-how-can-we-measure-it-and-how-
can-we-support-people-improve-it#_ftnref1 

•  https://www.who.int/tools/whoqol 

Conţinut

Activități legate

Întrebări directoare

Resurse

1 oră

Durata

1
  
New Economics Foundation (2012) Measuring Wellbeing: A guide for practitioners, London: New Economics Foundation. 
https://www.psychologytoday.com/us/blog/click-here-happiness/201901/what-is-well-being-definition-types-and-well-being-skills

https://www.who.int/tools/whoqol
https://www.psychologytoday.com/us/blog/click-here-happiness/201901/what-is-well-being-definition-types-and-well-being-skills
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1.1 Bunăstarea și cele 5 tipuri majore de bunăstare
Starea de bine este o experiență subiectivă, variază în timp și de la persoană la persoană. Chiar și 
așa, experiența de bunăstare are o semnificație comună, legată de indicatorii Calității Vieții, cum 
ar fi bunăstarea fizică și psihică, participarea socială și interacțiunile personale. Este o experiență 
personală și poate fi gestionată zilnic. Este legat de sănătate, fericire, simțul scopului și satisfacție.

Putem identifica 5 tipuri majore de bunăstare:
1.   Bunăstarea emoțională – gestionarea eficientă a emoțiilor și un sentiment de stabilitate  

și stima de sine.
2.  Bunăstare fizică – crearea unor condiții fizice sănătoase, fie prin alimentație, fie prin exerciții 
fizice.
3.    Bunăstarea socială – dezvoltarea relațiilor semnificative și a sentimentului de apartenență.
4.   Bunăstare profesională – mediu social recompensat în conformitate cu valorile și  

scopul vieții.
5.   Bunăstarea societății – Participarea activă într-o comunitate, cultură și mediu înfloritoare

Este important să ne dăm seama că bunăstarea provine din gânduri, acțiuni și experiențe și generează 
un sentiment de putere și control. De asemenea, permite definirea obiectivelor și planurilor de acțiune 
pentru atingerea bunăstării.

De unde știm că definiția noastră a bunăstării este de fapt sănătoasă și că scopul meu este 
sustenabil? Să aflăm mai multe despre modelul Calitatea Vieții și Modelul Înfloritor:

1.2  Dimensiunile calității vieții
OMS (Organizația Mondială a Sănătății) definește calitatea vieții ca fiind „percepția unui individ asupra 
poziției sale în viață în contextul culturii și sistemelor de valori în care trăiește și în relație cu obiectivele, 
așteptările, standardele și preocupările sale”.

Ființa umană nu se limitează la o singură dimensiune a existenței și este de acord în comunitatea 
științifică că conceptul de calitate a vieții nu este reductibil la o „epistemologie atomistă și unitară”.

Astfel, pot fi identificate opt componente critice ale calității vieții (Schalock, 1996): bunăstarea 
emoțională, relațiile interpersonale, bunăstarea materială, dezvoltarea personală, bunăstarea fizică, 
autodeterminarea, incluziunea socială și drepturile.

Structura modelului teoretic propus reflectă următoarele ipoteze: 
•  Diferitele dimensiuni sunt legate reciproc de condițiile prezente în contextele vieții;
•  Diferitele dimensiuni care contribuie la calitatea vieții sunt contingente în raport cu  

multiple aspecte ale individului, precum și cu diferite dimensiuni ale mediului;
•  Mediile fizice și sociale sunt interdependente – cadru multidisciplinar. 
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Analiza Figurii 1 evidențiază diferitele percepții de importanță atribuite de indivizi diferitelor subiecte 
care sunt legate de calitatea vieții.

Temele de dezvoltare personală, autodeterminare și relații personale sunt cele care ne permit să 
înțelegem percepția competenței personale în diferite situații, fie în contextul relațiilor interpersonale, 
fie în exercitarea autodeterminarii.

Bunăstarea emoțională, fizică și materială sunt subiecte în care oamenii se gândesc despre ei înșiși, 
inclusiv percepții specifice de acceptare, de ex. a dizabilității, satisfacția interacțiunilor în societatea 
actuală.

Subiectele Incluziune socială și Drepturi se referă la oportunități de atingere a obiectivelor individuale 
și modalități de a le atinge. Acest lucru este legat de angajabilitatea, cetățenia și drepturile, păstrarea 
locului de muncă, managementul și dezvoltarea carierei și nivelul de participare în comunitate.

Deci de ce este acest lucru important pentru tine? Pentru că, în acest fel, puteți înțelege mai bine cum 
să vă îmbunătățiți calitatea vieții. 

Figura 1

Bunastare 
emotionala

Dezvoltare 
personala

Determinare

Relatii interpersonale

Incluziune sociala

Drepturi

Prosperitate economica

Sănătate fizica
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1.3 Dezvoltarea umană și sistemele ecologice
Teoria sistemelor ecologice a lui Bronfenbrenner (1979/1996) evidențiază complexitatea naturii 
umane din perspectiva dezvoltării, apărând modelele care iau în considerare caracterul biopsihosocial 
al individului..

Această teorie este importantă deoarece vă permite să înțelegeți că conceptul de calitate a vieții apare 
ca o condiție de bunăstare, integrare și experiențe obiective și subiective ale evenimentelor sociale.  
În acest fel, puteți avea o percepție holistică a conceptului.

CHRONOSYSTEM
se schimba in timp

MACROSYSTEM
valori sociale si culturale

EXOSYSTEM
mediul indirect

MESOSYSTEM 
conexiuni

MICROSYSTEM
mediul imediat

IndividulAcasă, școală sau grădiniță, grup de 
colegi și mediu comunitar al copiilor.

Este un sistem de microsisteme, astfel 
încât implică legături între casă și școală, 
grupul de colegi și familie și între familie 
și comunitate.

Oameni și locuri cu care copiii ar putea să 
nu interacționeze direct, cum ar fi locurile 
de muncă ale părinților, membrii familiei 
extinse și cartierul în care locuiesc copiii.

Se referă la modelele și valorile culturale 
ale copiilor, în special la credințele și 
ideile lor dominante și la sistemele 
politice și economice.

Adaugă dimensiunea utilă a timpului și 
poate include o schimbare în structura 
familiei, adresa, statutul de angajare a 
părinților, precum și schimbări imense 
ale societății.

1.4 Model înfloritor – Abordare integrativă a bunăstării
Poți percepe viața, iar bunăstarea pe care o obții din ea, se află în Flourishing Model, în care Keyes 
(2010) propune ca sănătatea mintală să fie privită ca o stare completă constând din două dimensiuni: 
(1) continuum-ul bolii mintale. și (2) continuumul sănătății mintale. 
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Înflorirea are o combinație de niveluri ridicate de bunăstare:

•  Emoțional
•  Psihologic
•  Social

Potrivit lui Keyes, sănătatea mintală există într-un continuum de la înflorire sau sănătate mintală 
pozitivă) la slăbire (sau sănătate mintală negativă, dar nu neapărat având o boală mintală). Modelul 
Flourishing identifică ce aspecte sunt necesare în toate cele trei domenii ale bunăstării emoționale, 
sociale și psihologice pentru a construi o viață înfloritoare. Este un model integrator din 3 perspective: 
bunăstare emoțională, bunăstare psihologică, bunăstare socială.

1. experiență frecventă a emoțiilor pozitive
2. experienta ocazionala a emotiilor negative
3. un nivel ridicat de satisfacție cu viața

Abordare integrativă a bunăstării – Model înfloritor

Bunăstarea emoțională (Diener, 1984)

1.  autonomie (independență și standarde autodeterminate)
2. control asupra mediului (capacitatea de a găsi și utiliza oportunitățile din mediu)
3. dezvoltare personală (căutarea continuă a oportunităților de creștere și dezvoltare)
4.  relații pozitive cu ceilalți (angajament pentru relații reciproc recompensate, calde și de 

încredere cu alți oameni)
5. scop de viață (capacitatea de a identifica și atinge obiective de viață semnificative)
6. autoacceptare (atitudine pozitivă față de tine)

Bunăstarea psihologică (Ryff, 1989)

1. acceptare socială (bunăstare în rândul altor persoane și atitudine pozitivă față de ei)
2.  actualizare socială (convingerea că alte persoane și instituții sociale ajută o persoană  

să-și atingă întregul potențial)
3.  simțul coeziunii sociale (perceperea relațiilor cu ceilalți și în general a relațiilor sociale ca 

fiind ordonate și sensibile)
4. contribuție la viața socială (individ valoros și apreciat de alți membri ai societății)
5. incluziune socială (sentiment de unitate cu societatea și sprijin din partea societății)

Bunăstare socială (Keyes, 2006)
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Satisfacția față de viață promovează o stare de echilibru, autoacceptare, autonomie, relații pozitive, 
stabilirea de obiective, optimismul și promovarea unui stil de viață sănătos. Cu toate acestea, 
nemulțumirea față de viață nu înseamnă neapărat un stil de viață nesănătos. O persoană poate fi 
diagnosticată cu o boală mintală, dar totuși înflorește, iar o persoană poate fi eliberată de diagnostic, 
dar încă stagneaza.

Pentru o analiză profundă a modului în care oamenii își trăiesc viața, este necesar să aveți timp să 
reflectați asupra vieții și să vă concentrați doar pe înțelegerea propriilor emoții și sentimente.

Dacă ești capabil să-ți faci timp pentru tine, te va ajuta să profiti la maximum de momentele tale cu 
ceilalți, să-ți împărtășești ideile și să asculți cu atenție pe ceilalți, să cauți să-i înțelegi pe ceilalți  
decât să-i judeci, făcându-te prezent în fiecare moment.
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•  Înțelegeți importanța auto-reflecției și impactul asupra vieții cuiva
•  Valorificați experiențele de viață
•  Înțelegeți importanța identității personale
•  Recunoașteți impactul celorlalți asupra reprezentării lor de sine

2.  Auto-reflecție și autocunoaștere

Obiective

2.1  Reflexia de sine
2.2  Cunoașterea de sine

•  Ce știi despre tine?
•  Ce știai despre tine?
•  Ce reflex au alții în tine?
•   Care este diferența dintre modul în care cineva se vede pe sine și modul în care  

este văzut de alții?
•  Procesul autodescoperirii vă îmbogățește proiectul de viață?

•  Activitatea 2.2.1  Linia de salvare
•  Activitatea 2.2.2  Roata vieții
•  Activitatea 2.2.3  „Fotografia mea” și „Portretul meu”
•  Activitatea 2.2.4  Oglindă
•  Activitatea 2.2.5  Fereastra Johari
•  Activitatea 2.2.6  Apropiați-vă de linie dacă...
•  Activitatea 2.2.7  Principalele mele caracteristici / Cum mă văd ca lucrător.

•  Mulder, P. (2018). Gibbs Reflective Cycle par Graham Gibbs. 
•  https://www.toolshero.com/management/gibbs-reflective-cycle-graham-gibbs/ 
•   https://ensaiosenotas.com/2020/06/13/erik-erikson-os-estagios-psicossociais-

do-desenvolvimento/

Conţinut

Întrebări de ghidare

Activități legate

Resurse

1-6 ore, in functie de câte activități alegeți

Durata

https://www.toolshero.com/management/gibbs-reflective-cycle-graham-gibbs/
https://ensaiosenotas.com/2020/06/13/erik-erikson-os-estagios-psicossociais-do-desenvolvimento/
https://ensaiosenotas.com/2020/06/13/erik-erikson-os-estagios-psicossociais-do-desenvolvimento/
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2.1 Reflexia de sine
Auto-reflexia este procesul prin care privim în noi înșine – un proces cunoscut sub numele de 
„introspecție” – înțelegerea proceselor noastre mentale. Este capacitatea de a privi în oglindă și de a 
vedea cine suntem, cum gândim și simțim, care sunt procesele noastre mentale și resursele interne.
Aceasta se referă la capacitatea ta de a te uita în interiorul tău și de a-ți vedea potențialul și de a folosi 
tot ce ai pentru a-ți atinge obiectivele, pentru a-ți trăi valorile și pentru a depăși obstacolele.
În 1988, sociologul și psihologul american Graham Gibbs și-a publicat modelul Ciclului reflexiv 2 în 
cartea sa „Learning by Doing”. Ciclul reflectiv Gibbs încurajează oamenii să se gândească sistematic 
la experiențele pe care le au oamenii în timpul unei anumite situații, eveniment sau activitate.

Gândirea la propriile experiențe vă poate ajuta să aveți performanțe mai bune sau să faceți lucrurile 
diferit în viitor. După cum arată mai sus, aceste experiențe nu trebuie să fie pozitive, deoarece 
experiențele negative pot fi și ele utile. Formatorii sau susținătorii colegilor pot folosi, de asemenea, 
ciclul pentru a-i face pe participanți conștienți de comportamentele nedorite și dorite și pentru a găsi 
modalități de a reacționa diferit la o situație.

PASUL 1
Descriere

Ce s-a intamplat?

Sentimente
La ce te-ai gandit si 

ce ai simtit?

Evaluare
  Ce a fost bun si rau  

in aceasta  
experienta?

Analiza
Ce sens poti  
da situatiei?

Concluzia
 Ce altceva puteai  

face?

GIBBS
REFLECTIVE  

CYCLE 
(1988)PASUL 5

PASUL 4

PASUL 2

PASUL 3

Planul de actiune
In viitor cum ai  

reactiona in aceeasi 
situatie?

PASUL 6

2 Mulder, P. (2018). Gibbs Reflective Cycle by Graham Gibbs.
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2.2 Cunoașterea de sine
Cunoașterea de sine, cine ești, cum te vezi și percepe de ce acționezi într-un anumit fel. 3

Promovează cunoașterea ta și a identității tale. Din latinescul identĭtas, identitatea este ansamblul de 
caracteristici și trăsături legate de un individ sau de o comunitate.

Acesta este un proces dinamic, în fața acestor întrebări, nu există un răspuns simplu. De fapt, 
autocunoașterea este un fel de puzzle, greu de știut care sunt motivațiile tale interne. În ciuda acestei 
dificultăți, există filozofi și psihologi care au reflectat asupra autocunoașterii.

Potrivit lui Erikson, identitatea este un construct individual, dezvoltat de tensiuni conflictuale de-a 
lungul vieții. Ea subliniază nu numai caracteristicile individuale, ci și importanța contextului și a 
societății în dezvoltarea personalității.

Socrate a trăit la Atena în secolul al V-lea î.Hr. și a consolidat ideea centrală a autocunoașterii: 
„Cunoaște-te pe tine însuți”. Acest „aforism” Cunoaște-te pe tine însuți este înscris la intrarea în 
templul din Delphi, construit în cinstea lui Apollo, zeul grec al soarelui, frumuseții și armoniei.  
Potrivit lui Platon, Socrate a fost prezent la Templul lui Apollo din Delphi, unde oracolul a afirmat că 
este cel mai înțelept om de acolo. Cu toate acestea, răspunsul lui Socrate a fost cel care este probabil 

cea mai cunoscută frază a lui: „Tot ce știu este că 
nu știu nimic.”

Cunoaște-te pe tine însuți apare ca o propunere, 
o provocare, realizată prin analiză, acceptare 
și profunzime. Primul pas către adevărata 
cunoaștere este să te cunoști pe tine însuți.  
Dacă vrei să cunoști lumea din jurul tău, mai 
întâi trebuie să știi cine ești. Cunoașterea și 
cunoașterea ta este un proces, o căutare care  
nu are sfârșit și în fiecare zi poți afla mai multe.

Procesul de autocunoaștere schimbă modul în care o persoană interacționează cu lumea și cu ceilalți, 
deschizând posibilitatea de a învăța lucruri noi.

Freud, un psihiatru, psihanalist și neurolog austriac (6 mai 1856 – 23 septembrie 1939), a susținut 
că procesul de autocunoaștere ajută fiecare persoană să se ocupe de sine și de propriile sentimente. 
Freud s-a dedicat profund studiului „minții” și modului în care accesăm informațiile conținute 
în aceasta. În ceea ce cunoaștem în mod conștient despre noi, Freud a introdus conceptul de 
„inconștient”, dezvăluind că mintea este ca un „iceberg” din care îi cunoaștem doar „vârful”. Pentru 
psihanaliști, copilăria a fost crucială pentru construirea “I”.

3   Puteți viziona un videoclip numit „Cum să te cunoști pe tine însuți”: 
https://www.youtube.com/watch?v=cwTPeXbHzBk

Favorise la connaissance de votre identité : du latin identĭtas, l’identité est l’ensemble des caractéristiques et des traits liés à un individu ou à une collectivité.C’est un processus dynamique, face à ces questions, il n’y a pas de réponse simple. En fait, la connaissance de soi est une sorte de puzzle, difficile de savoir quelles sont ses motivations internes. Malgré cette difficulté, des philosophes et des psychologues ont réfléchi à cette notion.Selon Erikson, l’identité est une construction individuelle, développée par des tensions conflictuelles tout au long de la vie. Il met l’accent non seulement sur les caractéristiques individuelles, mais aussi sur l’importance du contexte et de la société dans le développement de la personnalité.Socrate, qui a vécu à Athènes au 5e siècle avant J.-C., a consolidé l’idée centrale de la connaissance de soi : «Connais-toi toi-même». Cet «aphorisme» Connais-toi toi-même est inscrit à l’entrée du temple de Delphes, construit en l’honneur d’Apollon, le dieu grec du soleil, de la beauté et de l’harmonie. Selon Platon, Socrate était présent au temple d’Apollon à Delphes, où l’oracle a déclaré qu’il était l’homme le plus sage qui soit. Cependant, la réponse de Socrate fut celle qui est probablement sa phrase la plus connue : «Tout ce que je sais, c’est que je ne sais rien».Se connaître soi-même apparaît comme une proposition, un défi, réalisé par l’analyse, l’acceptation et la profondeur. Le premier pas vers la vraie connaissance est de se connaître soi-même. Si vous voulez connaître le monde qui vous entoure, vous devez d’abord savoir qui vous êtes. La connaissance et le fait de se connaître soi-même sont des processus, une recherche qui n’a pas de fin et chaque jour vous pouvez en apprendre davantage.Le processus de connaissance de soi modifie la manière dont une personne interagit avec le monde et avec les autres, ouvrant la possibilité d’apprendre de nouvelles choses.Freud, psychiatre, psychanalyste et neurologue autrichien (6 mai 1856 - 23 septembre 1939), soutenait que le processus de connaissance de soi aide chaque personne à se débrouiller avec elle-même et avec ses propres sentiments. Freud s’est profondément consacré à l’étude de « l’esprit » et de la manière dont nous accédons aux informations qu’il contient. À ce que nous savons consciemment de nous-mêmes, Freud a introduit le concept « d’inconscient », révélant que l’esprit est comme un « iceberg » dont nous ne connaissons que la « pointe ». Pour les psychanalystes, l’enfance est cruciale pour la construction du « moi ».
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Ani mai târziu, Erik Erikson, părintele Teoriei Dezvoltării Psihosociale, avea să vină să apere impactul 
pe care factorii contextului și societății îl au asupra construcției identității, crezând că aceasta se 
dezvoltă de-a lungul vieții și nu doar de evenimentele generate în copilărie. Erikson a înțeles sensul 
dezvoltării de-a lungul vieții și a trasat-o prin diferite etape. Fiecare etapă se referă la conflicte interne 
cauzate de elemente interne și externe, iar rezolvarea acesteia ridică identitatea la un nou nivel de 
dezvoltare. Identitatea este văzută ca un construct individual, dezvoltat de tensiuni conflictuale de-a 
lungul vieții. În acest fel, se pune accent nu numai pe caracteristicile individuale, ci și pe importanța 
contextului și a societății în dezvoltarea personalității.

Construirea unei identități, pentru Erikson, implică definirea cine este persoana, care sunt valorile 
acesteia și care sunt scopurile vieții sale. Identitatea este o concepție despre sine, compusă din valori, 
credințe și scopuri față de care individul este de fapt angajat.

Abilitatea de a ne privi în oglindă, de a ști cine ești și de a fi conștient de faptul că mediul influențează 
și cine ești, ne permite să stabilim obiective congruente cu identitatea noastră.

“Dintre toate cunoștințele posibile, cea mai înțeleaptă și mai utilă  
este să te cunoști pe tine însuți“

William Shakespeare
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Acum că înțelegi importanța „cunoașterii de sine și auto-reflecției”, cum procedezi? 
Cum să ajungi la experiențele de viață, să înțelegi cine ești și ce să faci cu această 
reflecție și cunoaștere?

Veți găsi activități provocatoare pe care să le realizați, furnizate în caietul de lucru Formați-vă cursanții.

Evenimentele importante din viața noastră și modul în care atribuim valoare și sens pot duce la 
construirea identității, credințelor și valorilor noastre. Acest lucru poate afecta, de asemenea, pozitiv 
sau negativ propriile noastre așteptări cu privire la viitor.

Și care sunt aceste evenimente? Pentru a face acest lucru, desfășoară activitatea Linia vietii, în care 
vei identifica cele mai importante evenimente din viața ta. Există evenimente pozitive care ne-au ajutat 
să creștem și evenimente negative care ne-au învățat să fim mai puternici, mai rezistenți sau să 
gestionăm schimbarea.

În această activitate participanții sunt invitați să exploreze istoria vieții lor și experiențele semnificative 
din viața lor până în prezent.

La final, prin identificarea evenimentelor importante, participanții ar trebui să fie capabili să identifice 
impactul acestor evenimente și să definească „cine sunt eu” (identitate).

Activitate 2.2.1 „Linia vieții”

•  Sfaturile cele mai bune:  
Sunt oameni care se opun identificarii evenimentelor negative sau chiar se simt tristi 
pentru ca si-au amintit de ele. În această situație, strategia de adoptat este să prețuiești 
nu evenimentul în sine, ci depășirea acestuia și, chiar dacă nu există dovezi ale unor 
evenimente pozitive semnificative după experiență, ar trebui să se pună în valoare 
momentul actual și faptul că persoana a ajuns în aceste puncte.

•  Sfaturile cele mai bune:  
Sunt persoane care nu au acces direct la niciun tip de eveniment. În acest caz, putem da 
exemple de evenimente marcante, cum ar fi nașterea, căsătoria, obținerea unei diplome 
academice, obținerea unui loc de muncă,

Acum că ai ajuns până aici, ce ai învățat despre tine?Reflecţie:
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Activitate 2.2.2 „Roata vieții”

Cum mă văd, ce caracteristici am, ce părere ai despre mine? Indiferent ce ne spun ei, toți avem o 
reprezentare individuală și nu coincidem întotdeauna cu ceilalți! Ne putem defini cu o imagine, un 
cuvânt sau desen, pentru că suntem mai mult decât ceea ce vedem în oglindă!

În aceste activități, fiecare persoană va fi provocată să se reprezinte simbolic și, cu atât mai mult, cum 
s-a văzut pe sine în trecut, cum se vede în prezent și cum își imaginează în viitor. Fiecare persoană 
este astfel condusă să descopere conceptul de sine și așteptările pe care le are despre sine.

Cine suntem, experiențele pe care le avem, scopurile noastre, depind de diferite domenii ale vieții, 
precum: Dezvoltare personală, Familie, Sănătate, Relații, Timp liber, Pregătire profesională, Muncă, 
Bani, Timp liber.

Pentru a afla cum te pozitionezi in fiecare dintre ele si ce nivel de satisfactie ai fata de fiecare, trebuie 
sa faci o evaluare cantitativa si sa o identifici pe cea in care vrei sau trebuie sa o investesti pentru a-ti 
imbunatati calitatea vietii si satisfactia personala.

Scopul acestei activități este de a sprijini oamenii să autoevalueze domenii importante ale vieții și să 
le identifice pe cele care sunt adaptate nevoilor și așteptărilor lor individuale, precum și pe cei care au 
nevoie de investiții, servind drept „declanșator” pentru schimbare.

Activitate 2.2.3 „Fotografia mea” și „Portretul meu”

•  Sfaturile cele mai bune:  
Pot exista oameni cu domenii de viață insuficient investite, dar asta nu înseamnă că trebuie să fie 
provocați să se îmbunătățească.

•  Sfaturile cele mai bune:  
Poziționarea în fiecare domeniu al vieții se poate face cu %, cu cifre sau chiar cu liniuță/punct.

Acum că ai ajuns până aici, ce ai învățat despre tine?Reflecţie:

Acum că ai ajuns până aici, ce ai învățat despre tine?Reflecţie:
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Dinamica oglinzii a fost folosită cu succes ca modalitate de evaluare a comportamentelor. În plus, 
permite munca de autocunoaștere și extinde importanța fiecărui individ din grup.
Practicarea lui este recomandată atunci când dorim să dezvoltăm câteva concepte importante.

La sfârșitul acestei activități, se așteaptă ca participantul să poată exprima impresii pozitive despre 
sine și să devină mai conștient de propriile valori și conceptul de sine.

Activitate 2.2.4 „Oglindă”

•  Sfaturile cele mai bune: 
Dacă participantul întâmpină unele dificultăți în a identifica unele trăsături personale, trainerul 
poate sugera să înceapă cu unele trăsături fizice și apoi să încerce să exploreze comportamentul 
participantului și modul în care se vede pe ei înșiși.

Un model de conștientizare de sine, dezvoltare personală, 
dezvoltare de grup și înțelegere a relațiilor.

O fereastră Johari este un instrument psihologic creat 
de Joseph Luft și Harry Ingham. Acest instrument util 
permite înțelegerea și instruirea:

 •  Constiinta de sine
 •  Dezvoltare personala
 •  Îmbunătățirea comunicării
 •  Relatii interpersonale
 •  Grupuri dinamice
 •  Dezvoltarea echipei
 •  Relații între grupuri

Activitate 2.2.5 „Fereastra Johari”

Acum că ai ajuns până aici, ce ai învățat despre tine?Reflecţie:
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Crearea ferestrei johari poate fi o provocare, dar la fel este și scopul autocunoașterii, așa că vă rugăm 
să încurajați oamenii din grupuri să participe,

Acceptă provocarea și creează-ți propria fereastră Johari. Puteți găsi un șablon în caietul de lucru.

•  Sfaturile cele mai bune:  
În această activitate trainerul are un rol important în a sprijini orice dificultăți care pot apărea în 
oricare dintre etapele activității.

•  Sfaturile cele mai bune:   
Formatorul poate începe cu un exemplu pentru tot grupul pentru a ajuta participanții, dar este 
important ca trainerul să poată sprijini și fiecare participant în mod individual.

SINE DESCHIS
Cunoscut de noi înșine  

și de ceilalți.

Cunoscut de sine Necunoscut de sine

Cunoscut
altora

Necunoscut
 altora

FEREASTRA JOHARI

Aceștia ar fi descriptori pe care 
individul îi alege despre sine și nu 

sunt cunoscuți celorlalți. Ne putem 
gândi la asta ca la spațiul nostru 
privat pe care îl ascundem de alții 

sau alegem să nu îl arătăm.

SINE ASCUNS

Acestea sunt aspectele noastre  
pe care ceilalți le văd și noi nu.  
Cu toții avem aspecte de care  

nu suntem conștienți.

SINE ORB

Ceea ce nici tu, nici ceilalți
stii despre tine. Aceasta poate

fi o oportunitate de descoperire.

SINELE  
NECUNOSCUT

CERE

S
P

U
N

E

Acum că ai ajuns până aici, ce ai învățat despre tine?Reflecţie:
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Activitate 2.2.6  „Apropiați-vă de linie dacă …”

Activitate 2.2.7  „Funcțiile mele principale” și „Cum mă văd ca angajat…”

Această activitate are scopul de a promova autocunoașterea și coeziunea între participanți, facilitând 
identificarea asemănărilor și diferențelor.

Recunoașterea a ceea ce te face unic, înțelegerea a ceea ce ne unește și că, indiferent de contextul 
sau realitatea vieții fiecărei persoane, ai valoare și poți avea un scop comun, cum ar fi obținerea unui 
loc de muncă.

În urma unei activități mai introspective și reflexive despre „Cine Sunt”, acum următoarea activitate își 
propune să fie mai obiectivă, ținând cont de profilul profesional al fiecărui participant.

Prin intermediul activității „My top features”, participantul este provocat să identifice caracteristicile 
care îl deosebesc dintr-o serie de caracteristici, iar în activitatea „Cum mă văd ca angajat...” 
participantul își identifică punctele forte ca profesionist, precum și ce trebuie. sa fie îmbunătățit.

•  Sfaturile cele mai bune:   
În cazul în care un participant nu are suficient vocabular și nu cunoaște un anumit cuvânt, forma-
torul poate sugera utilizarea unui dicționar (online sau pe hârtie) sau poate explica ce înseamnă 
un anumit cuvânt.

Și acum că ai ajuns până aici, FELICITĂRI,  
pentru că acum ar trebui să știi mai bine CINE ești!!

Acum că ai ajuns până aici, ce ai învățat despre tine?Reflecţie:
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Modulul 3
Gestionarea emoțiilor

Cadru

Obiective

Gestionarea propriilor emoții este o capacitate vitală a fiecărui om și este legată de inteligența 
emoțională înțeleasă ca abilitatea de a recunoaște, exprima și ne permite să identificăm, să înțelegem 
și să influențăm sentimentele altor oameni. Având un nivel ridicat de inteligență emoțională, îți permite 
să empatizezi cu ceilalți, să comunici eficient și să fii atât conștient de tine, cât și social. Inteligența 
emoțională are un impact asupra cât de satisfăcătoare poate fi performanța dvs. acasă și în mediul 
de lucru. Cu cât te înțelegi mai bine pe tine și pe ceilalți, cum și de ce simți ceva, cu atât mai bine vei 
putea face față diverselor situații. Unul dintre cele mai practice exemple de gestionare a emoțiilor este 
comportamentul asertiv și, după cum vezi în cursul nostru, nu este greu să înveți cum să-l folosești în 
situațiile de zi cu zi.

Acest modul își propune să explice pe scurt ce sunt emoția, starea de spirit și sentimentul și ce le 
diferențiază. Trecând prin exerciții stabilite, veți avea șansa de a vă familiariza cu citirea, numirea 
și exprimarea unei game întregi de emoții. Veți dobândi, de asemenea, abilități despre gestionarea 
emoțiilor și cunoștințe despre comportamentul empatic. În părțile legate de inteligența emoțională 
și asertivitatea există șansa de a antrena comportamente asertive, de a-ți apăra asertiv drepturile 
și vei dobândi capacitatea de a gestiona emoțiile pozitive și negative. La finalizarea acestui modul, 
formatorii pot transmite cu ușurință atât cunoștințele teoretice, cât și abilitățile practice  
co-formatorilor și susținătorilor colegilor într-o formă ușor de înțeles și atractiv.

Structură

 1.  Emoţii
 2.  Inteligența emoțională
 3.  Gestionarea emoțiilor – asertivitate 
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•  Pentru a introduce înțelegerea emoțiilor, sentimentelor și dispoziției
•  Diferențierea emoție/dispoziție/sentiment

1. Emoții

Obiective

1.1  Conceptul de emoție, dispoziție și sentiment
1.2  Introducere în intensitatea și complexitatea emoțională

•  Ce este o emoție, un sentiment și o dispoziție?
•  Ce este intensitatea emoțiilor?
•  Ce sunt emoțiile de bază și o emoție complexă?

•  Activitatea 3.1.1  Jocul emoțiilor
•  Activitatea 3.1.2  Emoții în viața mea
•  Activitatea 3.1.3  Un cerc de emoții

•  www.psychologytoday.com
•   Plutchik, R. (2001). The Nature of Emotions: Human emotions have deep evolutionary 

roots, a fact that may explain their complexity and provide tools for clinical practice.  
American Scientist, 89(4), 344-350. Retrieved December 13, 2020, 

    from http://www.jstor.org/stable/27857503
•  https://zielone-przedmiescie.pl/2020/11/03/emocje-uczucia-i-nastroj-podstawa-w-terapii/
•  https://www.paulekman.com/resources/universal-facial-expressions

Conținut

Activități legate

Resurse

Întrebări directoare

1 ore

Durată

http://www.psychologytoday.com
http://www.jstor.org/stable/27857503
https://zielone-przedmiescie.pl/2020/11/03/emocje-uczucia-i-nastroj-podstawa-w-terapii/
https://www.paulekman.com/resources/universal-facial-expressions
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1.1 Conceptul de emoție, dispoziție și sentiment

Este foarte important să înțelegeți ce sunt emoțiile, dispozițiile și sentimentele. De unde știm că 
suntem fericiți sau supărați? De ce trăim anumite emoții? Ce ne determină să fim într-o dispoziție bună 
sau proastă și ce este exact o dispoziție? Cunoașterea unor definiții și diferențe de bază între aceste 
concepte ne ajută să le înțelegem mai bine.

Activitatea 3.1.1

Jocul emoțiilor. Recunoașterea și învățarea utilizării semnelor emoționale adecvate.

Emoția poate fi înțeleasă ca o evaluare a semnificației relației dintre persoană și mediul ei pentru 
bunăstarea persoanei. Emoția cuprinde funcția cognitivă, reacțiile fiziologice, modelele și acțiunile 
motivaționale. Diferitele emoții sunt semnale ale calității mele de a trăi într-un mediu dat. Prin urmare, 
o emoție este o interpretare cognitivă a evenimentului (gând, altă reacție umană etc.).

Cu siguranță vă întrebați de unde vin emoțiile. Sunt energie care călătoresc către creier, care o 
interpretează în funcție de experiența trecută. Ele provin din valorile și credințele noastre și din modul 
în care percepem experiența noastră actuală de viață în legătură cu acele valori și credințe. Valorile 
și credințele noastre sunt formate prin experiențele noastre de viață, familie, comunitate și colegi. 
Valorile și credințele noastre sunt dezvoltate pentru a ne îndeplini nevoile umane de bază pentru 
bunăstarea noastră psihologică și fizică. Veți întreba care sunt nevoile de bază – aici sunt enumerate:

 •  Supraviețuire: hrană, siguranță, adăpost

 •  Conexiune: împlinită prin iubire, împărtășire, cooperare și un sentiment de apartenență

 •  Sensul în viață: împlinit prin realizarea, realizarea și fiind recunoscut și respectat

 •  Control și putere asupra vieții cuiva: împlinite prin a avea și a face alegeri

 •  Distracție: împlinită prin râs și joc
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Cu toții trăim tot felul de stări de spirit, pozitive sau negative. Suntem într-o dispoziție ridicată sau 
scăzută. Care este mai exact starea de spirit despre care vorbim, despre care auzim, în care de fapt 
„ne aflăm” în fiecare zi? O mare parte a considerațiilor contemporane referitoare la acest concept se 
concentrează pe încercările de a stabili definiția acestuia. Cercetătorii se întreabă dacă este doar un 
aspect emoțional sau un fenomen afectiv separat.

Putem fi siguri că dispozițiile și emoțiile sunt legate. Când ești într-o dispoziție proastă, ești înclinat 
să ai emoții negative, cum ar fi să fii trist, furios sau temator. Dar când ești într-o dispoziție bună, ești 
înclinat să ai emoții pozitive, cum ar fi să fii fericit sau plin de speranță în legătură cu ceva. Deci, natura 
emoțiilor ar trebui să ne informeze despre natura stărilor de spirit.

În mod similar, dispoziția stărilor de a produce emoții pozitive sau negative este rezultatul 
mecanismelor care stau la baza care produc emoții. A fi într-o dispoziție înseamnă a avea procese 
care se desfășoară în corpul tău și în evaluările inconștiente ale creierului tău ale situațiilor, care 
împreună produc anumite tipuri de emoții ca răspuns la anumite tipuri de situații. De exemplu, dacă 
ești într-o dispoziție bună, atunci fiziologia și gândirea ta de fundal funcționează în moduri care te 
înclină să interpretezi situațiile noi în mod pozitiv. Mai precis, dacă aveți unele dintre caracteristicile 
fiziologice ale emoțiilor bune, cum ar fi ritmul cardiac stabil, ritmul respirator și nivelul de cortizol 
și dacă ați făcut evaluări în mare parte pozitive despre lucruri, atunci aceste procese de fundal 
reprezentate în creierul dvs. vă vor face mai probabil să răspundă la situații noi cu emoții pozitive.

Și nu în ultimul rând – sentimentele. Sentimentele sunt atât experiențe emoționale, cât și senzații 
fizice, cum ar fi foamea sau durerea sau mânia, bucuria. Sentimentele sunt o experiență conștientă și 
legate de emoția dată.

Știu că probabil te gândești ok, știi definițiile, dar ce diferențiază emoțiile, dispozițiile și sentimentele? 
Cum cooperează și cum se complimentează unul față de celălalt?

Emoțiile și sentimentele, deși diferite unele de altele, au multe în comun. Ele se formează la om și în 
timp pot dispărea sau își pot modifica intensitatea. Ele transmit informații importante despre ceea ce 
ni se întâmplă și ne dau energie pentru a acționa. Dar ce este o stare de spirit? 

Imaginează-ți teatrul. Actorii ies pe scenă, își joacă scenele și dispar. Acestea sunt emoții și 
sentimente – elemente foarte expresive. Pe de altă parte, în teatru, decorul joacă un rol uriaș. Cadrul 
este starea de spirit. Starea de spirit este, spre deosebire de emoții, constantă. Nu dispare. Suntem 
mereu într-o anumită dispoziție. S-ar putea să fim într-o dispoziție proastă luni și atunci ne va fi mult 
mai ușor să ne enervăm sau să ne supărăm cu un eveniment. Așa-numitele emoții negative ne vor 
afecta mai mult. Putem fi, de asemenea, într-o dispoziție veselă și bună chiar a doua zi. Atunci furia nu 
va trece ușor peste noi, iar o glumă bună ne va face să râdem mai mult decât de obicei.

În sfârșit – te-ai întrebat vreodată câte emoții putem simți? Le poți numi pe toate? Conul de emoții al 
lui Pluchik poate fi de ajutor în acest caz.
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Figura 1. Un con de emoții (Plutchik, 2001)
Sursă: www.psychologytoday.com

http://www.psychologytoday.com
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Activitatea 3.1.2

Emoții în viața mea. Devenirea conștientă de cum și când sunt simțite emoțiile.

Și aici, în imagine, puteți vedea exemple de șapte expresii faciale universale care arată diferite emoții.

Sursă: https://www.paulekman.com/resources/universal-facial-expressions/

https://www.paulekman.com/resources/universal-facial-expressions/
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Activitatea 3.1.3 

Conul Emoțiilor. Învață să citești emoțiile și să exprime emoții de opoziție
De asemenea, puteți folosi următorul material video de pe internet:
The secrets to decoding facial expressions

1.2  Introducere în intensitatea și complexitatea 
emoțională 

În Figura 1. este prezentat conul emoțiilor și versiunea sa în 2D ca trei roți concentrice. În acest model 
putem observa două aspecte ale emoțiilor:

 –   Intensitate
 –   Complexitate

Putem desena o săgeată pentru a vizualiza intensitatea emoțiilor de ex. se poate spune că acceptarea 
este mai blândă decât încrederea și încrederea este mai blândă decât admirația. Prin urmare, în model 
putem diferenția 3 niveluri de intensitate emoțională:

https://www.youtube.com/watch?v=B0ouAnmsO1Y&t=308s
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Aici puteți găsi câteva exemple pe care le puteți găsi de ajutor atunci când încercați să înțelegeți ce 
înseamnă intensitatea în practică:

Oamenii acceptă (emoție de intensitate scăzută) colegii care sunt în clasă, dar nu îi cunosc suficient 
de bine pentru a spune secretele. Colegii pot manifesta emoții de intensitate scăzută în clasă, 
deoarece nu se cunosc foarte bine.

Dar aceiași oameni au câțiva prieteni în care au încredere (emoție de intensitate moderată) și știu că 
prietenii lor vor păstra secretele.

Oamenii au probabil câțiva prieteni pe care îi admiră (emoție de mare intensitate). Când oamenii 
admiră pe cineva, vor să rămână mai aproape de acea persoană decât de ceilalți.

A doua problemă este Complexitatea, ceea ce înseamnă că unele emoții sunt compuse și cuprind 
două sau mai multe emoții individuale. În roată puteți găsi emoții menționate mai sus: acceptare, 
încredere, admirație alături de emoții precum seninătatea, bucuria, extazul. Între ei, Plutchik, autorul 
modelului, a plasat emoția compusă drept iubire. 

Acum putem înțelege că o persoană poate simți dragostea nu numai ca stare de excitare emoțională 
ca și entuziasm, ci și ca un sentiment de acceptare și seninătate.

1. Acceptare     2.  Incredere     3. Admiratie

Acceptare
Incredere          
Admiratie

Seninatate 
Bucurie  
Extaz

Dragoste
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•  Să introducă înțelegerea inteligenței emoționale
•  Să ofere instrucțiuni practice despre cum să înțelegeți emoțiile altor persoane

2. Inteligența emoțională

2.1  Introducere în inteligența emoțională
2.2  Definiția inteligenței emoționale
2.3  Empatie și ascultare empatică
2.4  Comunicare non-violentă

•  Cum să-ți gestionezi emoțiile față de tine și față de ceilalți?
•  Ce înseamnă că cineva este inteligent emoțional?
•  Ce este empatia?
•  Care sunt elementele empatiei?
•  Cum să-ți schimbi atitudinea emoțională?

•  Activitatea 3.2.1  Meditația de conștientizare emoțională
•  Activitatea 3.2.2  Auto-reflexie
•  Activitatea 3.2.3  Empatie
•  Activitatea 3.2.4  Ascultarea empatică
•  Activitatea 3.2.5  Comunicarea pozitiva

•   Mayer, J. D., Salovey, P., Caruso, D. R., & Sitarenios, G. (2001). Emotional intelligence as a 
standard intelligence. Emotion, 1(3), 232–242. https://doi.org/10.1037/1528-3542.1.3.232

•   Emotional Intelligence: New Ability or Eclectic Traits?” John D. Mayer, Peter Salovey  
and David R. Caruso. American Psychologist, September 2008, Vol. 63, No. 6, 503 – 517. 

•  http://www.theeiinstitute.com 
•  https://www.youtube.com/watch?v=LgUCyWhJf6s
•  https://www.mastersincommunications.org/empathy-what-why-how/
•  https://www.youtube.com/watch?v=1Evwgu369Jw
•  www.nonviolentcommunication.com
•  www.positivepsychology.com

Întrebari directoare

Activități legate

Resurse

Conținut

Obiective

Durată

1 ora

https://doi.org/10.1037/1528-3542.1.3.232
http://www.theeiinstitute.com
https://www.youtube.com/watch?v=LgUCyWhJf6s
https://www.mastersincommunications.org/empathy-what-why-how/
https://www.youtube.com/watch?v=1Evwgu369Jw
www.nonviolentcommunication.com
www.positivepsychology.com
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2.1 Introducere în inteligența emoțională

Înțelegerea a ceea ce este inteligența emoțională nu este atât de ușoară. Dar cu câteva exemple de 
imagini puteți înțelege.

Inteligența emoțională se referă la capacitatea de a recunoaște, interpreta și procesa emoțiile în tine și 
în ceilalți. În timp ce genetica, educația și mediul înconjurător joacă un rol, există pași pe care îi puteți 
lua pentru a vă dezvolta inteligența emoțională în timp.

Primul pas este să te cunoști pe tine însuți. Oamenii inteligenți emoțional sunt conștienți de sine.  
Ei au o apreciere realistă a punctelor lor forte și a punctelor slabe și a modului în care se confruntă cu 
ceilalți. Feedback-ul colegilor este o modalitate de a vă îmbunătăți conștientizarea de sine și poate 
descoperi câteva dintre punctele voastre oarbe emoționale.

De asemenea, este important să vă învățați declanșatorii. Legat de noțiunea de sine – conștientizarea 
înseamnă a ști cum vei răspunde probabil în anumite situații. Gândește-te cum te-ai simțit ultima dată 
când ai fost sub presiune. Te-au ajutat sau împiedicat aceste sentimente? Recunoașterea emoțiilor și 
simțul acestor emoții vă poate schimba starea emoțională.

Următorul pas este să fii capabil să empatizezi. Asta înseamnă că a vedea lucrurile din perspectiva 
altcuiva te va ajuta să-i înțelegi valorile și convingerile. Acest lucru este important atunci când vine 
vorba de motivarea și implicarea celorlalți. Faceți un efort conștient pentru a vă cunoaște colegii. Pune 
întrebări deschise și ascultă în mod activ ceea ce au de spus, în loc să aștepți pur și simplu rândul tău 
să vorbești. Fiți atenți la limbajul corpului și alte semne nonverbale, deoarece acestea vă pot spune 
mai multe decât este dispus cineva să exprime cu voce tare.

Deține-ți emoțiile, dacă cineva te supără, oprește-te și reflectează la motivul pentru care acțiunile lui 
te-au determinat să te simți așa, în loc să reacționezi impulsiv. Recunoașteți că o conversație este o 
interacțiune bidirecțională și este nevoie de două persoane pentru a vă face supărat, trist sau frustrat.

Ai incredere in stomacul tau, ceea ce înseamnă să-ți asculți corpul. Dacă stomacul tău începe să se 
stranga de fiecare dată când vorbești cu un manager senior sau mușchii tăi se încordează înainte 
de a merge la o întâlnire, ce îți spune asta? Oricât de contraintuitiv ar părea, emoțiile pot fi o sursă 
valoroasă de informații atunci când luați decizii raționale la locul de muncă. Amintiți-vă, inteligența 
emoțională nu înseamnă suprimarea emoțiilor. Este vorba despre a învăța cum să le recunoști, să le 
procesezi și să le canalizezi într-un mod care să te avantajeze pe tine și pe echipa ta.

Îmbunătățirea inteligenței tale emoționale necesită efort, dar poate fi obținut printr-o practică 
susținută.
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Activitate 3.2.1
Meditația de conștientizare emoțională. Percepția propriilor sentimente, stări și emoții.

Activitate 3.2.2
Auto-refelxie. A înțelege și a se familiariza cu propriile sentimente.

2.2 Definiția inteligenței emoționale

Aici veți găsi mai multe definiții științifice și cerințe ale inteligenței emoționale. Inteligența emoțională 
este grupul de abilități privind analiza cognitivă a informațiilor emoționale. Inteligența emoțională 
include capacitatea de a se angaja în procesarea sofisticată a informațiilor despre emoțiile proprii 
și ale celorlalți și capacitatea de a folosi aceste informații ca ghid pentru gândire și comportament. 
Adică, indivizii cu inteligență emoțională înaltă acordă atenție, folosesc, înțeleg și gestionează 
emoțiile, iar aceste abilități servesc funcții adaptative care pot fi benefice pentru ei înșiși și pentru 
ceilalți.

Ceea ce cere Inteligența emoțională este:

 •  Perceperea emoțiilor, ceea ce înseamnă că cineva:
 –  identifica expresii emoționale înșelătoare sau necinstite
 –  discriminează expresiile emoționale corecte față de cele false
 –  înțelege modul în care sunt afișate emoțiile în funcție de context și cultură
 –  exprima emoţiile cu acurateţe atunci când se doreşte
 –  percepe conținut emoțional în mediu, arte vizuale și muzică
 –   percepe emoțiile la alte persoane prin indiciile lor vocale, expresia facială, limbajul  

și comportamentul lor
 –  identificarea emoțiilor în propriile stări fizice, sentimente și gânduri

 •  Facilitarea gândirii folosind emoția, ceea ce înseamnă că cineva este capabil să:
 –   selecteze probleme în funcție de modul în care starea emoțională continuă ar putea  

facilita cunoașterea
 –  exploatează schimbările de dispoziție pentru a genera perspective cognitive diferite
 –  prioritizează gândirea prin direcţionarea atenţiei în funcţie de sentimentul prezent
 –  simta emoții ca mijloc de relaționare cu experiențele altei personae
 –  genereze emoții ca ajutor pentru judecată și memorie
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 •  Înțelegerea emoțiilor este echivalentă cu faptul că persoana:
 –  recunoaşte diferenţele culturale în evaluarea emoţiilor
 –   întelege cum s-ar putea simți o persoană în viitor sau în anumite condiții  

(prognoză afectivă)
 –  recunoaste posibilele tranziții între emoții, cum ar fi de la furie la satisfacție
 –  înțelege emoțiile complexe și mixte
 –  face diferența între stări și emoții
 –  evaluează situaţiile care sunt susceptibile de a genera emoţii
 –  determina antecedentele, semnificațiile și consecințele emoțiilor
 –  eticheteaza emoţiile şi să recunoaste relaţiile dintre ele

 •  Gestionarea emoțiilor include faptul că cineva este capabil să:
 –  gestioneze eficient emoțiile celorlalți pentru a obține rezultatul droit
 –  gestioneze eficient propriile emoții pentru a obține rezultatul droit
 –  evalueze strategiile de menținere, reducere sau intensificare a unui răspuns emotional
 –  monitorizeze reacţiile emoţionale pentru a determina caracterul lor rezonabil
 –  se conecteze cu emoțiile dacă acestea sunt de ajutor; dezactiveze dacă nu
 –   rămâna deschis la sentimentele plăcute și neplăcute, după cum este necesar,  

și la informațiile pe care le transmit

2.3 Empatie și ascultare empatică

Probabil că este greu să găsești o persoană care să nu fi auzit despre empatie. Dar știi ce înseamnă 
exact empatia? În termeni simpli, empatia este capacitatea de a înțelege lucrurile din perspectiva altei 
persoane. Este abilitatea de a împărtăși sentimentele și emoțiile altcuiva și de a înțelege de ce are 
acele sentimente.
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Activitatea 3.2.3

Empatie. Introducerea conceptului de empatie.

Veți întreba de ce este atât de important și cum ajută empatia în viața personală a unei persoane? 
Răspunsul este ușor – relațiile sănătoase necesită îngrijire, îngrijire și înțelegere. O relație de prietenie 
sau romantică care nu are empatie și înțelegere se va clatina în curând. Când oamenii se gândesc doar 
la propriile interese, ceilalți oameni din relații vor avea de suferit. Dacă unul dintre soți dintr-o căsătorie 
renunță să vadă lucrurile din perspectiva celuilalt, probabil că va avea probleme maritale. Niciodata doi 
oameni nu vor gandi exact la fel si nici doi oameni nu vor avea aceleasi experiente. Ambii oameni dintr-o 
relație își aduc propriile idei, experiențe de viață și lupte. Fără a-ți lua timp pentru a încerca să relaționeze 
cu sentimentele și perspectivele celuilalt, oamenii din relații se vor simți probabil neiubiți și neîngrijiți.

     >    Empatia este, de asemenea, parte a comunicării nonviolente. 

Potrivit lui Rosenberg: bazele comunicării nonviolente implică să ne exprimăm cu claritate, 
compasiune, responsabilitate de sine, empatie și binele comun, care este exact opusul a ceea ce 
este comunicarea violentă. Comunicarea violentă implică amenințarea, judecarea, dezumanizarea, 
învinovățirea sau constrângerea altora pentru a ne găsi drumul într-o situație. Comunicarea violentă 
creează neînțelegere și frustrare, durere și dezacorduri. Ceea ce este comunicarea violentă, în termenii 
relațiilor dorite de zi cu zi, este un mod de a gândi și de a vorbi care împiedică calitatea conexiunii 
pe care o căutăm. De asemenea, poate duce la furie, rușine, vinovăție, depresie și, în cazuri extreme, 
violență emoțională sau fizică.

Mulți dintre noi sunt învățați să ne exprimăm sentimentele în termeni a ceea ce o altă persoană ne-a 
„făcut”. Din păcate, nu suntem învățați să ne asumăm sentimentele și nevoile pentru a cere doar ceea 
ce este benefic și corect pentru toate părțile implicate.

     >    Empatie vs simpatie

Faceți clic pe link pentru a vedea un exemplu: https://www.youtube.com/watch?v=1Evwgu369Jw

Empatia cuprinde:

–  luand perspectiva
–  a sta departe de judecată
–  recunoașterea emoțiilor la o altă persoană
–  capacitatea de a descrie emoțiile resimțite

Simpatia este:

–  Distantarea de emotiile altora
–  A se plasa in propria perspectiva
–  A judeca pe altii
–   A avea dificultati in definirea  

sentimentelor celorlalti

     >    Comportamentul simpatic (mai jos) are 8 elemente de ascultare empatică.

https://www.youtube.com/watch?v=1Evwgu369Jw
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1.   Păstrarea comentariilor și opiniilor pentru sine – concentrează-te să nu vorbești în timp ce cealaltă 
persoană vorbește;

2.   Menținerea unui contact vizual bun și atenție în timp ce privești direct la ei;
3.   Pauza acolo unde este necesar;
4.   Când cealaltă persoană încetează să vorbească, încercați să parafazați cuvintele cheie sau să 

traduceți ceea ce a spus el sau ea – aceasta reflectă ceea ce credeți că ați auzit pentru a vă  
asigura că există o înțelegere clară;

5.   Rămâi concentrat asupra celuilalt în timp ce vorbește;
6.   Luarea în considerare a perspectivei lor – adică a asculta pentru a înțelege pe deplin ce spune 

celălalt, mai degrabă decât a-ți pregăti răspunsul;
7.   Comunicarea non-verbală cu limbajul corporal încurajator (cum ar fi încuviințarea din cap), în timp 

ce sunt conștienți de indiciile lor non-verbale; și
8.   Identificarea sau reflectarea sentimentelor vorbitorului, de exemplu, puteți spune: „Păreți supărat” 

sau „Pareți să fiți supărat”.

positivePsychology.com

8 elemente de ascultare empatica

PASTREAZA 
OPINIILE PENTRU 

TINE

FOCUS PE 
CEALALTA 
PERSOANA

CONTACT VIZUAL
PRIVITI DIN 

PERSPECTIVA 
CELUILALT

PAUZA
IDENTIFICAREA 

SENTIMENTELOR 
CELUILALT

PARAFRAZAREA 
VORBELOR 
CELUILALT

COMUNICARE 
NONVERBALA
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Activitatea 3.2.4
Ascultare empatica. Introducerea conceptului de empatie si ascultare empatica.

2.4 Comunicare non violenta si comunicare violenta
Există două tipuri de limbi: vorbirea șacalului și vorbirea girafelor.

Conform acestei idei, sacalul dă vina pe alții pentru ceea ce au făcut, în timp ce Girafa încearcă să 
simtă aceeași emoție ca cealaltă persoană.

(Rosenberg, 2010)

În comunicarea non-violentă (Rosenberg), empatia este:
 –  perceperea/înțelegerea sentimentelor/nevoilor celuilalt
 –  dându-ne prezența deplină, cu întreaga noastră ființă
 –  pentru ca celălalt să experimenteze a fi înțeles profund

Tehnici de comunicare pozitiva

Modul în care vă exprimați mesajul afectează dacă este primit pozitiv sau negativ. Acest lucru 
influențează răspunsul pe care îl veți obține. Chiar și atunci când transmiteți știri nedorite, impactul 
poate fi atenuat prin utilizarea unui limbaj pozitiv. Primul pas este să știi dacă formularea și limbajul 
tău sunt pozitive sau negative. 

Comunicarea pozitivă nu înseamnă doar să spui lucruri frumoase și să eviți conflictele. Înseamnă să 
descrii ceea ce vrei, în loc de ceea ce nu vrei. Acest lucru schimbă încadrarea de la critic și lamentabil 
la susținător și realizabil și se leagă de strategii de întărire pozitivă, deoarece este mai ușor să 
recompensezi pe cineva pentru că a făcut ceva decât pentru că nu a făcut ceva. A fi pozitiv scade 
defensivitatea și agitația și promovează motivația. Încadrat pozitiv, „Nu mai veni la muncă târziu” 
devine „Vino la muncă până la (timp)”.

VORBIREA SACULULI Limbajul care raneste

condamna  critica
judeca  impune

observa  conexiune 
simte  solicita 

Limbajul inimiiVORBIREA GIRAFELOR
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Etichetarea sentimentelor tale prin descrierea reacției tale emoționale la problema în cauză poate ajuta 
la atragerea empatiei și a considerației. Pentru cele mai bune rezultate, exprimați-vă sentimentele într-o 
manieră calmă, fără acuzații. Dacă sentimentele tale sunt foarte intense, poate fi o strategie bună să le 
atenuezi. Deci, dacă te simți „furios și îngrozit”, ai putea spune „frustrat și îngrijorat”. 

Utilizarea „mesajelor Eu” este o metodă dezvoltată de psihologul Thomas Gordon. Un mesaj-eu este 
o afirmație despre sentimentele, credințele, valorile etc. ale persoanei care vorbește, exprimată în 
general ca o propoziție care începe cu cuvântul „eu”, în contrast cu un „mesaj-tu” care începe adesea 
cu cuvântul. „tu” și se concentrează pe persoana căreia i se vorbește. 

Mesajele “eu” intenționează să fie asertive fără a pune ascultătorul în defensivă și evită acuzațiile. Ei 
își asumă, de asemenea, propriile sentimente, mai degrabă decât să sugereze că sunt cauzate de o 
altă persoană.

Cateva exemple:

Model, in 3 parti, de mesaj “eu”

1.  Ma simt... (insereaza)
2.  Cand... (spune ce a cauzat senimentul/evenimentul)
3.  As vrea... (spune cum ti-ar fi placut sa se intample).

Modelul de comunicare nonviolenta

Cand eu vad .................................................
Eu simt ................................................
Deoarece nevoia mea de a ................................................ nu este satisfacuta.
As vrea tu sa ................................................?  

Modelul de comunicare nonviolentă (NVC) creat de Marshall B Rosenberg este un alt  
exemplu de utilizare a comunicării pozitive (așa cum este descris în modulul 3).

Mesaje „tu” Mesaje „eu”

„Trebuie să înveți cum să legați panglicile pe  
pungi într-un mod mai bun.”

„A trebuit să leg din nou panglicile la  
pungile pe care le-ai pregătit”.

„Nu ai terminat piesele la timp!”
„Într-adevăr sunt in urma cu munca mea, 
deoaarece nu am încă toate piesele”

„Mă enervezi când vorbești despre mine.”
„Mă simt supărat când vorbești despre mine  
ca și cum nu aș fi aici”.

Activitatea 3.2.5
Comunicare Pozitiva – Activitate de role play pentru a practica folosirea de mesaje “eu” si Modelul de 
comunicare nonviolenta.
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•  Să ofere informații practice referitoare la comportamentul asertiv
•  Pentru a oferi o oportunitate de a antrena comportamentul în situații din viața reală

1 ora si 30’

3. Gestionara emoțiilor – asertivitate

Obiective

3.1  Definiția asertivității
3.2   Asertivitatea în situațiile de zi cu zi – cum să-ți aperi drepturile și să-ți exprimi emoțiile  

în contact cu diferite persoane?
3.3  Reîncadrarea

•  Ce este un comportament asertiv?
•  Cum să-ți aperi drepturile în contact cu diferite persoane?
•  Cum să exprim emoțiile pozitive?
•  Cum să exprimăm emoțiile negative?
•  Ce este și cum se utilizează reîncadrarea?

•  Activitate 3.3.1  Lucrurile pe care le fac greșit – activitatea interpersonală
•  Activitate 3.3.2  Asertivitatea în viața reală – exemple
•  Activitate 3.3.3  Asertivitatea în viața reală – Ben și Jim
•  Activitate 3.3.4  Exprimarea sentimentelor pozitive
•  Activitate 3.3.5  Exprimarea sentimentelor negative – etape de exprimare a furiei

•  Król-Fijewska, M. (1993). Trening asertywności [Assertivity training]. Wraszawa: PTS
•   Bargiel-Matusiewicz, K. Dziurla, R. (2014). Program antytytoniowej edukacji zdrowotnej–Bieg 

po zdrowie [Anti-tobacco health promotion program – Running for health]. Warszawa: GIS.
•  https://emiliawojciechowska.com/asertywnosc-w-pracy-i-w-zyciu/

Conținut

Activități legate

Resurse

Întrebări directoare

Durată

https://emiliawojciechowska.com/asertywnosc-w-pracy-i-w-zyciu/
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3.1 Definiția asertivității
Activitate 3.2.1
Lucrurile pe care le fac greșit – activitatea interpersonală. O mai bună înțelegere a sentimentelor și 
emoțiilor.

Asertivitatea înseamnă că poți să-ți exprimi în mod direct, onest și ferm celuilalt sentimentele, 
atitudinile, opiniile sau dorințele tale într-un mod care respectă sentimentele, atitudinile și opiniile, 
precum și drepturile și dorințele altei persoane. Deci, asertivitatea este capacitatea de a te exprima  
pe deplin în contact cu alți oameni.

Când vorbiți despre asertivitate, trebuie să începeți cu faptul că fiecare persoană are dreptul să facă 
lucruri diferite. Fiecare are dreptul de a fi ei înșiși, adică fiecare are dreptul de a fi în mediul care 
îi convine, de a lua decizii în chestiuni care sunt importante pentru el, de a avea propriile gânduri, 
sentimente, opinii pe diferite subiecte.

Asertivitatea înseamnă a acționa în conformitate cu tine însuți, dar și în așa fel încât să nu rănești o 
altă persoană.

Pentru a înțelege și mai bine ce este asertivitatea, vom face diferența între înțelegerea, identificarea și 
manipularea propriilor sentimente.

     >    Acestea sunt întrebările care pot fi puse:
 –     Ce este un fapt (vizibil și sensibil)?
 –     Ce se întâmplă după ce se întâmplă faptul (înăuntru)?

     >    Trei tipuri de atitudini în comunicare – comparaţie

Sursă: https://emiliawojciechowska.com/asertywnosc-w-pracy-i-w-zyciu/hurt 

Atitudine agresivă Atitudine supusă Atitudine asertivă

Eu sunt ok, altii nu sunt ok Altii sunt ok, eu nu sunt ok Sunt ok, sunt ok si altii

nevoile mele sunt cele mai 
importante

Nevoile altora sunt mai 
importante

Nevoile mele și ale altora  
sunt importante

Mă respect doar pe mine Îi respect doar pe ceilalți
Mă respect pe mine și pe 
ceilalți

Nu am control asupra emoțiilor 
mele

Îmi suprim emoțiile Îmi exprim deschis emoțiile

Am un sentiment de 
superioritate față de ceilalți

Am un sentiment de 
inferioritate față de ceilalți

Mă pun la egalitate cu ceilalți

https://emiliawojciechowska.com/asertywnosc-w-pracy-i-w-zyciu/hurt
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Cel mai important lucru de reținut este că poți simți diverse emoții. Și aveți dreptul să vă simțiți 
emoțiile. Le simți, dar alți oameni ar putea să nu fie conștienți de asta. Prin urmare, ar trebui să-i 
informezi despre emoțiile tale și să le exprimi într-un mod asertiv.

Când dezvolți o atitudine asertivă, descoperi că poți să-ți stabilești limite (exprimând ceea ce vreau și ce 
nu vreau). De asemenea, îți vei crește stima de sine, încrederea în sine și credința în propriile abilități, te 
deschizi față de ceilalți, apreciezi alte puncte de vedere și încerci să vezi ce e mai bun în ceilalți.

Mai jos sunt câteva exemple de comportament asertiv.
     >     Apărarea drepturilor tale ca refuz asertiv (apără-ți drepturile fără a răni pe ceilalți) cuvântul NU și 

informațiile despre ceea ce vom face:
           –  Nu, nu am de gând să merg la film cu tine în seara asta. Am alte planuri pentru seara asta.
           –  Nu, nu voi fi la întâlnire pentru că îmi petrec duminica acasă cu familia.

Un lucru important de reținut este că refuzul asertiv nu conține resentimente (agresiune) sau scuză 
(supunere).

Activitatea 3.3.2
Asertivitatea în viața reală – exemple. O mai bună înțelegere a sensului asertivității este viața de zi cu zi.

Activitatea 3.3.3
Asertivitatea în viața reală – Ben și Jim. Introducerea asertivității în medii din viața reală.

     >    Exprimarea emoţiilor pozitive

Sensibilitatea și manifestarea emoțiilor stau la baza comunicării și a creării de legături cu ceilalți oameni, 
dar a vorbi despre sentimente, atât pozitive, cât și negative, nu este cel mai ușor lucru de făcut. Se 
datorează faptului că adesea o asociem cu slăbiciune și ne este frică să fim răniți. Dar ar trebui să ne 
amintim că numai prin asumarea acestui risc ne permite să trăim pe deplin o întreagă gamă de emoții.

Iată câteva exemple de ce să spui pentru a exprima emoții pozitive:
     >    Mi-a plăcut ce ai făcut
     >    Am încredere în tine
     >    Sunt respectuos pentru atitudinea dumneavoastră în această situație dificilă
     >    Îmi place de tine
     >    Te iubesc
     >    Ceea ce mi-ai spus m-a făcut să mă simt foarte bine
     >    Îmi place să vorbesc cu tine
     >    Mă simt grozav în compania ta

3.2  Asertivitatea în situațiile de zi cu zi – cum să-ți  
aperi drepturile și să-ți exprimi emoțiile în contact  
cu diferite persoane?
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Activitatea 3.3.4
Exprimarea sentimentelor pozitive. Cum să-ți exprimi sentimentele pozitive.

     >    Exprimarea emoțiilor negative

Experimentarea emoțiilor negative este mult mai dificilă și împovărătoare pentru noi decât trăirea 
emoțiilor pozitive. Emoțiile negative ne pot copleși, ne pot încetini sau ne pot opri complet planurile și 
acțiunile. Ele nu ne permit să funcționăm eficient și să ne folosim întregul potențial. De aceea este atât 
de important să le identificăm și să le exprimăm (să nu rănești pe nimeni în același timp).

Modalități de exprimare a furiei:

Etapele exprimării asertive a furiei:

1. Furnizarea de informații
În această etapă ar trebui să informați persoana că un anumit comportament al acestuia este 
incomod pentru dvs. De exemplu: Îmi este greu când fumezi lângă mine. Opreste-te te rog.

2. Exprimarea sentimentelor
Dacă prima etapă nu a provocat schimbarea comportamentului enervant, ai putea Informați persoana 
despre sentimentele dvs. în această situație. De exemplu: Vă rog să nu mai fumați lângă mine, este cu 
adevărat enervant!

3. Apel la lege
Când nu a funcționat, poți apela la lege pentru a te ajuta să obții schimbarea comportamentului.  
De exemplu: dacă nu te oprești din fumat aici, voi suna la securitatea clădirii.

4. Aplicarea legii
În această etapă trebuie să acționezi conform declarației tale din etapa a treia. De exemplu: încă mai 
fumezi. Sun la securitate!

Activitatea 3.3.5
Exprimarea sentimentelor negative – etape de exprimare a furiei. Cum să-ți exprimi sentimentele 
negative. Cum să exprim furia.

Agresiv Supus Asertiv

Acțiuni care vizează 
distrugerea obiectului care 
provoacă furie

Suprimarea furiei resimțite
Concentrat pe sarcina de  
a schimba o anumită stare  
a realității
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3.3 Reîncadrarea
Reîncadrarea se referă la o tehnică de comunicare, care va genera un nou sens sau va adăuga un nou 
sens unei situații sau context.

Sensul pe care îl acordăm situațiilor sau contextelor comportamentelor noastre este direct legat 
de „filtrele” (cadrele) pe care le punem, și care sunt condiționate de credințele, valorile, cultura, 
evenimentele remarcabile ale vieții noastre. Acest „cadru” pe care îl punem pe realitate justifică de ce 
același eveniment poate avea semnificații și impacturi diferite asupra acelorași două persoane care 
trec prin el. Și fiecare cadru poate avea o interpretare mai pozitivă sau negativă a realității obiective, în 
funcție de experiența fiecăruia.

Korzybski (Science and Sanity, 1933) a considerat că limba noastră traduce „harta lumii” pe care 
fiecare dintre noi o construim și că fiecare termen folosit aduce în sine sensul pe care fiecare le-o dă, 
încărcat de emoții, așteptări și individualitate.

În relații, modul în care comunicăm nu este, de asemenea, literal. Fiecare mesaj transmis aduce cu 
sine un set de elemente individuale din harta vieții emițătorului său și este interpretat de celălalt prin 
experiența sa, credința, adică harta celuilalt.

“Dacă gândirea corupe limbajul, limbajul poate, de asemenea, corupe gândirea.” 
George Orwell

Comunicarea, intra și interpersonală, este o reflectare a construcției realității noastre interne.

John Grinder și Richard Bandler în „The Structure of Magic” (1975) identifică modele de limbaj care 
pot „corupe” sensul inițial al gândirii, cum ar fi generalizări, omisiuni și distorsiuni. Prin întrebări 
iluminatoare, semnificația originală a mesajului și sensul mesajului este salvat. Permiteți-vă să 
identificați limitările și să extindeți opțiunile de alegere.

Exemple: 
Modele de limbaj Întrebări puternice
Nimeni nu mă place! Cum ști asta?
Nu pot sa o dezamăgesc pe mama! Ce se întampla dacă o dezamăgești?
Nu voi obține job-ul, am dizabilități. Cunoști pe cineva, cu dizabilități, angajat?
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     >    Care este scopul Reîncadrarii?

Reîncadrarea este un instrument psihologic folosit pentru a vă schimba în mod 
conștient cadrele limitative pentru a vă ajuta să vă susțineți obiectivele, convingerile și 
comportamentele dorite, reîncadrarea permite dezvoltarea încrederii în sine.

Când schimbi cadrul experienței tale, îți schimbă viziunea asupra lucrurilor și acest lucru 
influențează modul în care ai tendința de a percepe, interpreta și reacționa la evenimente 
și circumstanțe. De asemenea, putem spune că reîncadrarea vă ajută să vă experimentați 
acțiunile și impactul atitudinilor și credințelor dvs. într-un mod diferit. De asemenea, vă ajută 
să experimentați lucruri dintr-o perspectivă diferită sau dintr-un cadru de referință diferit, care 
poate fi mai avantajos și mai util. În acest fel, devii mai plin de resurse și, prin urmare, poți lua 
decizii mai bune și mai optime în avans.

     >    Există două tipuri de reîncadrare pe care le putem face de obicei. 

Pentru ambele puteți gândi în perspective/cadre diferite:

     >     Cadre de timp. Este legat de relativitatea timpului. Dacă sunt într-o situație periculoasă, 
1 minut poate fi mult timp, dar dacă îmbrățișezi pe cineva la care îți pasă, 1 minut poate 
fi foarte puțin! Deci, în fața unei anumite probleme, pot glumi că „urgența” mea de a o 
rezolva este de fapt reală.

     >     Redefinirea reîncadrarilor de experiență. Pune un nou accent pe comportament sau 
emoție, încearcă să le privești într-o lumină nouă, altă perspectivă. Ne va ajuta dacă ne 
gândim că „vizionam filmul” situația și ne gândim că suntem un personaj al acțiunii. 
Disocierea te poate ajuta să ai obiectivitate!

     >     Reîncadrari metaforice. Metaforele ne ajută să trăim o situație similară, dându-ne indicii 
despre alte emoții, alte acțiuni și alte scopuri.

     >     Reîncadrarea intenției pozitive. Toate comportamentele au o intenție pozitivă, adică 
sunt menite să satisfacă o anumită nevoie. Deoarece acțiunea noastră nu atinge 
rezultatul dorit, trebuie să ne concentrăm pe intenție și să schimbăm acțiunea.

     >     Reîncadrarea de importanță. Să se concentreze pe ceea ce este esențial, evitând 
explorarea detaliilor problemei și a „scuzelor”. Concentrați-vă pe soluție și pe rezultatul 
pe care vrem să-l obținem.

     >     Învăţarea reîncadrarilor. Învață din experiență, chiar dacă funcționează într-un mod pe 
care nu ne-am dori.

Reîncadrarea conținutului Reîncadrarea contextului

O reîncadrare a conținutului schimbă 
sensul comportamentului

O reîncadrare a contextului schimbă 
interpretarea și/sau percepția 
comportamentului
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Modulul 4
Comunicare

Cadru

Obiective

Structura

Comunicarea este modul în care interacționezi cu oamenii din jurul tău. Înțelegerea modurilor proprii 
de comunicare, precum și a celorlalți, este esențială pentru interacțiuni de succes în toate aspectele 
vieții: familială, personală și profesională. Dobândirea abilităților eficiente de a te exprima și de a 
înțelege mesajele altora este esențială, indiferent dacă comunici într-o situație individuală sau în grup, 
fie că instruiești o persoană, un grup sau prezentând unui public larg.

Acest modul își propune să crească gradul de conștientizare cu privire la modul în care oamenii 
comunică și să ofere sugestii de formare care promovează abilitățile de comunicare eficiente. 
Învățarea despre comunicare și posibilitatea de a exersa comunicarea cu diferite tipuri de oameni, 
în diferite situații, va ajuta la îmbunătățirea abilităților de comunicare. La finalizare, trainerul va avea 
cunoștințele teoretice și abilitățile practice pentru a sprijini co-formatorii și susținătorii colegilor în 
dezvoltarea abilităților lor de comunicare. Veți putea să vă ajustați tehnicile de comunicare pentru a 
oferi o formare eficientă și pentru a face ajustări rezonabile. pentru a satisface nevoile de comunicare 
ale cursanților dvs.

Modulul are 6 secțiuni, pe care formatorul le poate folosi în funcție de nivelul de cunoștințe și abilități 
ale cursanților.  

 1.  Bazele comunicării
 2.  Comunicare non-verbală
 3.  Abilități de ascultare eficientă
 4.  Abilități eficiente de vorbire
 5.  Comunicare interpersonală eficientă
 6.  Comunicare eficientă folosind tehnologia
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•  Să înțeleagă scopurile comunicării
•  Să devină conștienți de tipurile și canalele de comunicare
•  Să înțeleagă conceptul de emițător și receptor
•  Să identifice stilurile de comunicare

1. Bazele comunicării

Obiective

1.1  Scopurile comunicării
1.2  Tipuri și canale de comunicare
1.3  Conceptul de emitator-receptor
1.4  Stiluri de comunicare

•  Care este definiția comunicării?
•   De ce este util să fim conștienți de diferitele tipuri și canale de comunicare?
•  Ce factori afectează emitatorul și receptorul?
•   De ce este important să înțelegeți stilurile dvs. de comunicare proprii și ale altora?

•  Activitatea 4.1.1 Conceptul de emițător-receptor
•  Activitatea 4.1.2 Chestionarul Stilurilor de Comunicare

•   Kiernan, C., Reid, B. & Goldbart, J., (1987). Foundations of Communication and 
Language. Manchester University Press

•   MTD Training (2010). Effective Communication Skills. MTD Training and Ventus 
Publishing ApS ISBN 978-87-7681-598-1

1 oră

Cuprins

Activități legate

Resurse

Durata

Întrebări directoare
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1.1 Scopurile comunicării. 
Comunicarea este interacțiunea verbală și/sau non-verbală între doi sau mai mulți indivizi, cu scopul 
de a schimba informații, idei, gânduri, sentimente și emoții. Este un proces dinamic în două sensuri, cu 
scopul principal de a împărtăși informații și semnificația respectivei informații, de la o persoană la alta 
persoană sau grup.  

ACTIVITATE DE BRAINSTORMING: întrebați grupul „De ce comunicați? De ce vorbești cu cineva?  
De ce vorbește cineva cu tine?” (Faceți o listă și postați-o pe un perete)

NOTELE FORMATORULUI: Motivele posibile pentru a comunica includ: a informa, a solicita, a exprima 
nevoi/sentimente/dorințe, a exprima idei/gânduri/opinii, a crea conștientizare, a împărtăși cunoștințe și 
experiențe, a convinge, a distra, a motiva, a inspira, a proiecta o imagine, a construi relații.

Motivul depinde de conținutul mesajului, de context și depinde de persoană și de relația cu acea 
persoană.

1.2 Tipuri și canale de comunicare. 
Când comunicați, utilizați mai multe moduri sau metode pentru a transmite un mesaj. Cele două tipuri 
principale sunt comunicarea verbală și nonverbală.

Comunicarea verbală implică utilizarea cuvintelor și a limbajului pentru a transmite un mesaj 
intenționat. Comunicarea verbală poate fi în formă vorbită/oral sau scris. 

  Comunicarea orala folosește cuvinte rostite. Este cel mai des folosit tip de comunicare.  
Poate fi direct și sincron (față în față, la telefon, la un apel video) sau indirect/asincron 
(conversarea prin mesaje vocale). 

 
  Comunicarea scrisa folosește cuvinte scrise. Este de obicei asincron (e-mailuri, texte, scrisori, 

rapoarte, SMS, postări pe platformele de social media, documente, manuale, afișe, fluturași etc.), 
dar poate fi și sincron (de exemplu, SMS, camere de chat).

Comunicarea nonverbală se face prin limbajul corpului, gesturi, expresii faciale și tonul vocii, precum 
și prin limbajul semnelor și imagini/imagini/simboluri.

Comunicarea nonverbală poate avea loc fără comunicare verbală, dar comunicarea verbală nu poate 
avea loc fără comunicare nonverbală.  
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Comunici în cea mai mare parte a zilei, în fiecare zi a vieții tale, cu oameni diferiți, folosind oricare sau toate 
aceste mijloace. Aceste elemente verbale și nonverbale interacționează între ele pe parcursul procesului 
de comunicare. Gesturile, cuvintele și expresiile faciale sunt toate comportamente simbolice și fiecare 
poate fi folosit pentru a obține un rezultat similar – de exemplu, pentru a trimite mesajul că sunteți de  
acord puteți face gestul OK cu mâna, puteți spune sau scrie „ok”, sau poți să zâmbești și să dai din cap. 

Canalele de comunicare sunt diferitele moduri prin care un mesaj poate fi transmis. Scopul mesajului 
determină care canal va fi cel mai eficient pentru receptorul și contextul anume. Canalele variază în 
ceea ce privește „bogăția de informații”. Canalele bogate în informații transmit mai multe informații 
care sunt nonverbale.

Discuta modul în care tipul și canalul de comunicare utilizat pot afecta persoanele cu dificultăți 
vizuale, auditive sau de înțelegere a limbajului.

Unele persoane pot avea dificultăți în utilizarea sau înțelegerea unuia sau mai multor dintre aceste tipuri 
de comunicare. Ei pot să nu comunice verbal și pot folosi un alt tip de comunicare. Unii oameni pot folosi 
doar limbajul semnelor sau pot folosi unele semne pentru a completa vorbirea și înțelegerea. Unii pot folosi 
imagini care transmit sens fie pentru a-și susține vorbirea, fie ca alternativă la vorbire. Aceste imagini includ 
fotografii, simboluri și desene. Acestea ar putea fi mijloace de Comunicare Alternative și Augmentative, 
cum sunt plăcile de comunicare cu simboluri sau încorporate în dispozitive de comunicații electronice.

Este responsabilitatea dvs., în calitate de formator, să aflați cum comunică participanții la training și 
care este cel mai bun canal sau canale pe care să le folosiți cu ei. Este esențial să obțineți informații 
despre tipul de comunicare folosit (verbal, scris, gestual sau o combinație), să înțelegeți modul în care 
o persoană își folosește sistemul de comunicare non-verbală și să vă ajustați stilul de comunicare 
pentru a satisface nevoile persoanei respective. 

Caldura scazuta
–  Impersonal
–  1 directie
–  rapid

Cladura ridicata
–  Personal
–  2 directii
–  lent

Scris Oral

Rapoarte, 
postari,  

e-buletine

Minute, 
scrisori, 
ciorne

Telefon,  
apel video, 

video  
conferinta

Intalniri fata  
in fata,  

conversatii

Mail, casuta 
vocala
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1.3 Conceptul de Emițător-Receptor

Orice comunicare implică un emițător și un receptor. Emițătorul intenționează să realizeze ceva 
prin comunicare. Comunicarea este comportamentul intenționat al unei persoane care încearcă să 
afecteze comportamentul altei persoane sau alte persoane și cu așteptarea că cealaltă persoană 
va primi și răspunde la acel mesaj. Comunicarea este un proces activ, bidirecțional, între emițător și 
receptor. Ambele trebuie să împărtășească un cod comun pentru a ajunge la înțelegere. Aceste roluri 
sunt interschimbabile și depind unul de celălalt.

Activitatea 4.1.1 
Pentru a înțelege mai bine rolurile „emițător” și „destinatar”, faceți activitatea „Conceptul de emițător-
destinatar” folosind un alt canal de comunicare decât cel pe care îl utilizați de obicei.

Procesul de comunicare se referă la schimbul reciproc de informații (un mesaj) între două sau mai 
multe persoane. Este compus din mai multe etape și pentru o comunicare reusita, ambele părți trebuie 
să poată face schimb de informații și să se înțeleagă.

Comunicarea începe la un moment dat. Primul pas este generarea de informații. Al doilea pas este să 
puneți aceste informații sau date într-un canal pentru transmitere către publicul vizat. 

Descrierea imaginii: Două persoane într-un schimb comunicativ. Emițătorul are un gând, în acest  
caz „pizza”. Emițătorul transmite acest mesaj în mediul său de comunicare (canal).  
Destinatorul primește mesajul și oferă feedback emițătorului. Descărcat de pe: 
https://www.toppr.com/guides/business-correspondence-and-reporting/communication/types-of-communication/

Mediu

EMIȚĂTOR DESTINATAR

MESAJ

FEEDBACK 

https://www.toppr.com/guides/business-correspondence-and-reporting/communication/types-of-communication/
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Imprimați sau desenați următoarea diagramă sub formă de poster și utilizați-o ca referință pe tot  
parcursul modulului.

Procesul de comunicare este o interacțiune dinamică continuă, prezentată în această diagramă ciclică 
și depinde de contextul specific în care are loc.

Emițătorul este sursa comunicării sau a mesajului.
Mesajul este informația pe care doriți să o comunicați.
Codificarea implică transferul mesajului dvs. (idee, gând, informații etc.) într-un format care poate fi 
partajat și înțeles de către cealaltă persoană.
Canalul este mijlocul folosit pentru a transmite mesajul.
Decodarea presupune primirea cu acuratețe a mesajului.
Receptorul este persoana care preia mesajul trimis privind/citind/ascultând etc.
Feedback-ul de la receptor vă ajută să determinați cât de reușită a fost comunicarea dvs. 
Comunicarea este considerată completă numai după primirea unui mesaj de „feedback” în schimb.

 PROCESUL DE COMUNICARE

Mesaj de feedback Mesaj

feedback

Context
mesaj

Receptor Codificare

Canal

Emițător

Decodare

mesaj

mesaj

mesaj
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Atât „emițătorul”, cât și „destinatarul” împărtășesc responsabilitatea de a face din comunicare un 
act complet și de a atinge scopul. În timpul acestui proces, inițiatorul comunicării trebuie să acorde 
o atenție sporită naturii informațiilor și să folosească abilitățile de comunicare adecvate (limbaj, 
cuvinte). , și emoții) pentru a realiza o comunicare eficientă. Procesul de comunicare depinde în egală 
măsură de modul în care receptorul acordă atenție, înțelege mesajul și transmite mesajul de feedback.

În schimburile scurte, procesul se oprește după primirea mesajului de feedback. Pentru conversații, 
este un proces în curs de desfășurare, iar emițătorul și receptorul alternează roluri. În orice etapă a 
procesului de comunicare, există potențiali factori de distorsiune care ar putea crea obstacole și pot 
duce la o comunicare greșită.

1.4 Stiluri de comunicare
Stilurile de comunicare se bazează pe experiențe care de-a lungul timpului s-au dezvoltat într-un tipar 
de atitudini și acțiuni. Este un ciclu continuu, în care experiențele îți influențează gândurile. Gândurile 
tale, în timp, devin atitudinile tale. Aceste atitudini devin modelul pentru noi experiențe, care se 
dezvoltă în modele de comportament. Conștientizarea stilului tău personal este esențială pentru a 
începe să transformi atitudinile și comportamentele negative în unele pozitive.

Stilul tău de comunicare poate fi diferențiat și poți alege să folosești stiluri diferite, în funcție de 
ce comunici; de ce comunici și unde. Diferențele în stilurile de comunicare pot duce la defectarea 
comunicării și pot constitui bariere în calea interacțiunilor de succes.

Activitatea 4.1.2 Participanții completează chestionarul Stiluri de comunicare. 
Scopul chestionarului este ca participanții să înțeleagă diferitele stiluri, să devină conștienți de 
modul în care stilul lor este perceput de alții și cum pot comunica mai eficient cu un anumit stil de 
comunicare. Acordați 10 minute pentru chestionar. După finalizare, nu dezvăluiți rezultatele. Evitați să 
etichetați participanții ca având un anumit stil. Utilizați diagrama de mai jos pentru a explica cele două 
dimensiuni (nivelul de asertivitate și nivelul de emotivitate) și modul în care acestea se pot schimba în 
funcție de situație. Concentrați-vă pe modul în care stilurile se afectează reciproc. 
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ANALITIC DIRECTOR

AMABIL EXPRESIV

Tacut, orientat  
spre sarcini

Vorbaret, orientat  
spre relatii

Mai putin asertiv,  
Ritm mai lent

Mai mult asertiv,  
Ritm mai rapid

Imagine descărcată de pe: 
https://www.astridbaumgardner.com/blog-and-resources/communicating- 
under-pressure-how-to-leverage-and-flex-the-4-communication-styles/

Discuta valoarea chestionarului și modul în care poate fi utilizat cu cursanții. De ce este important să 
fii conștient de stilurile de comunicare proprii și ale altor persoane? 

•   Cunoașterea a ceea  ce este important pentru fiecare stil atunci când comunicați cu ei va face 
comunicarea mai eficientă.

•   Cunoașterea a ceea ce este dificil pentru fiecare stil vă va ajuta să găsiți o modalitate diferită de a vă 
exprima sau de a transmite un mesaj.

•   Identificarea trăsăturilor de comunicare verbală și nonverbală ale fiecărui tip vă ajută să le înțelegeți 
mai bine și vă permite să vă potriviți la acel stil atunci când reflectați sau antrenați.

•   Aceste stiluri de comunicare pot fi identificate și în comunicarea scrisă și a fi conștient de stilul cuiva 
vă va ajuta să scrieți în cel mai eficient mod.

Stilurile de comunicare identificate vor fi utilizate în activitățile din alte părți ale acestui modul.

https://www.astridbaumgardner.com/blog-and-resources/communicating-under-pressure-how-to-leverage-and-flex-the-4-communication-styles/
https://www.astridbaumgardner.com/blog-and-resources/communicating-under-pressure-how-to-leverage-and-flex-the-4-communication-styles/
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Privește videoclipul „The Still Face Experiment” pentru a vedea cât de importantă este comunicarea 
nonverbală în interacțiunea umană. https://www.youtube.com/watch?v=apzXGEbZht0

•  Să înțeleagă importanța limbajului corpului
•  Să înțeleagă importanța caracteristicilor vocale

2.   Comunicare nonverbală

Obiective

2.1  Limbajul corpului
2.2  Caracteristici vocale

•   De ce este important să fii conștient de propriul tău limbaj corporal și de utilizarea vocii?
•   Cum vă ajută să fiți atenți la limbajul corpului cuiva și la utilizarea vocii să comunicați mai bine?

•  Activitatea 4.2.1 Identificarea și interpretarea limbajului corpului
•  Activitatea 4.2.4 Caracteristici vocale
•  Activitatea 4.2.5 Spate în spate și Față în față Jocuri de rol

•   Video “The Still Face Experiment” https://www.youtube.com/watch?v=apzXGEbZht0 
•   Ekman, P. (1972). Universals and Cultural Differences in Facial Expressions of Emotions.  

In Cole, J. (Ed.), Nebraska Symposium on Motivation (pp. 207-282). Lincoln, NB: University 
of Nebraska Press.

Conţinut

Activități legate

Resurse

Întrebări de ghidare

45 minute

Durata

https://www.youtube.com/watch?v=apzXGEbZht0
https://www.youtube.com/watch?v=apzXGEbZht0
https://1ammce38pkj41n8xkp1iocwe-wpengine.netdna-ssl.com/wp-content/uploads/2013/07/Universals-And-Cultural-Differences-In-Facial-Expressions-Of.pdf
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2.1 Limbajul trupului 

se referă la semnale non-verbale care sunt observabile fizic. 

Brainstorm cu întregul grup „Care sunt diferitele tipuri de limbaj corporal?”

Limbajul corpului include:
 •  gesturi ale mâinilor și ale brațelor (mișcări cu mâinile noastre armor, frământare)
 •  expresii faciale (zâmbet, încruntat)
 •  mișcări ale capului (din cap)
 •  postură și poziție (poziția corpului când stați și stând în picioare, legănare)
 •  atingere
 •  privirea și contactul vizual (privire, evitare)
 •  proximitate/distanta (cat de aproape stai/stai, spatiul personal)
 •  ritmul respirator, înghițirea, tusea (comportamente involuntare)
 •  înroșire (involuntară)

În rolul de emitator, puteți folosi semnale non-verbale pentru a adăuga mai mult sens unui mesaj, 
pentru a pune accent și pentru a atrage atenția asupra anumitor părți ale unui mesaj. Cercetările au 
arătat că elevii învață mai bine de la profesorii care folosesc gesturi și, în general, oamenii sunt mai 
interesați atunci când un vorbitor folosește gesturi.

În rolul de expeditor, trebuie să acordați atenție semnelor subtile ale limbajului corpului ale receptorului, 
care oferă feedback despre modul în care reacționează la mesaj. Vă oferă informații utile despre 
sentimentele, emoțiile și atitudinile celeilalte persoane. Vă ajută să evaluați dacă receptorul înțelege 
mesajul, dacă este de acord/nu este de acord, dacă este interesat/plictisit și așa mai departe.  
De asemenea, este important să țineți cont de propriul limbaj al corpului atunci când primiți mesajul cuiva.

Conform cercetărilor, există emoții de bază care sunt exprimate universal în diferite culturi și altele 
care apar diferit (Ekman, 1972). Diferențele specifice culturii se datorează contextului și Ekman a 
creat termenul de reguli de afișare. Acestea sunt reguli pe care le învățăm în cursul creșterii despre 
când, cum și cui este potrivit să ne arătăm expresiile emoționale. Aceasta înseamnă că o expresie 
emoțională poate fi suprimată, de-amplificată, exagerată sau chiar mascată cu totul. Regulile de afișare 
funcționează în primul rând în public și acest lucru ar explica de ce expresiile ar părea diferite din punct 
de vedere cultural, mai ales atunci când sunt observate de persoane din afară în situații sociale.

Activitatea 4.2.1 Identificarea și interpretarea limbajului corpului. 
Această activitate este utilă pentru exersarea diferitelor gesturi și interpretarea a ceea ce poate 
însemna limbajul corpului cuiva.
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2.2 Caracteristici vocale 
se referă la trăsăturile paralingvistice ale vocii și la modul în care vorbitorul își folosește vocea și cuvintele.  

Caracteristicile vocale includ:
 •  tonul vocii,
 •  volum,
 •  accent/intonație,
 •  stilul de a vorbi,
 •  viteza vorbirii, 
 •  pauze între cuvinte și propoziții
 •  nivelul și tipul de emoție transmisă

Aceste caracteristici vocale ale comunicării vorbite transmit multă semnificație în comunicarea pe care 
o faci în fiecare zi. Ele pot prezenta o anumită stare de emoție, o atitudine sau un sentiment. Este util să 
fii conștient de vocea ta atunci când ești expeditorul și să te gândești la modul în care îți susții mesajele 
sau dacă mesajul tău este distorsionat. Gândiți-vă cum puteți modifica aceste caracteristici pentru a 
atrage atenția asupra informațiilor importante, pentru a motiva, pentru a convinge sau a influența.

Conștientizarea caracteristicilor vocale ale altora poate oferi o perspectivă asupra felului în care 
se simt, dacă te-au înțeles și cât de încrezători sunt. A acorda atenție acestor caracteristici vocale 
este arta de a „citi printre rânduri” atunci când asculți pe cineva vorbind. Este posibil să fiți nevoit să 
ascultați ceea ce rămâne nespus sau spus doar parțial cu unii participanți, mai ales când lucrați cu 
oameni care nu se exprimă prea mult sau bine.

Persoanele care folosesc Voice Output Communication Aids (VOCA) nu aleg neapărat tonul vocii sau 
stilul de vorbire al dispozitivelor lor; prin urmare, ei nu pot folosi caracteristicile vocale pentru a-și 
susține mesajul. Discursul digitalizat sună adesea monoton. În plus, cineva poate avea o tulburare de 
voce și nu poate vorbi tare; cineva poate bâlbâi sau are o voce fără prea multă intonație. 

Activitatea 4.2.4 Caracteristici vocale. 
Exersați să variați tonul vocii, volumul și accentul pentru a vedea cum se schimbă semnificația și cum 
să utilizați în mod eficient caracteristicile vocale.

Este important să fii conștient de comunicarea ta nonverbală, deoarece poate crea o impresie pozitivă 
(sau negativă). Are de-a face cu modul în care cealaltă persoană vă percepe comportamentele 
nonverbale și acest lucru este atât subiectiv, cât și specific culturii. Învățați să observați limbajul 
corpului și caracteristicile vocale ale altora si vă va ajuta să înțelegeți oamenii și să observați 
inconsecvențe între mesajele verbale și nonverbale. Cuvintele pot fi corecte, dar mesajul nonverbal 
poate anula, contrazice sau încurca mesajul deoarece expresiile faciale, tonul vocii sau postura 
corpului arată incertitudine, îndoială sau ostilitate.
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Comunicarea nonverbală poate funcționa în următoarele moduri:
1.   Repetarea sensului unui mesaj verbal. De exemplu, o expresie facială care arată ceva a fost cu 

adevărat plictisitoare sau spune „da/nu” și dând din cap sau clătinând din cap.
2.   Complementarea mesajului verbal în combinație cu un comportament nonverbal care subliniază 

semnificația întregului mesaj. Un antrenor care mângâie o persoană pe spate pe lângă faptul că 
laudă poate crește impactul mesajului.

3.   Substituția este un comportament nonverbal care înlocuiește mesajul verbal. De exemplu, ochii 
unei persoane pot transmite adesea un mesaj mult mai viu decât cuvintele sau poți îmbrățișa pe 
cineva în loc să-i mulțumești.

4.   Evidentierea unui mesaj verbal prin accentuarea sau sublinierea semnificației unui cuvânt sau a 
unei părți a mesajului. A bate masa, de exemplu, poate arăta cât de supărat este cineva.

5.   Reglarea fluxului de comunicare prin comportamente nonverbale care îi spun partenerului când să 
vorbească, să continue, să se grăbească sau să termine conversația.

6.   Contradicția unui mesaj verbal cu un comportament nonverbal incongruent. De exemplu, 
dacă cineva spune că este mulțumit de viața lui, dar prin dinți scrâșniți sau cu ochii umpluți de 
lacrimi, consideră că mesajele verbale și non-verbale sunt în conflict. Avem tendința de a crede 
comunicarea nonverbală decât cea verbală.

Activitatea 4.2.5 Spate în spate și față în față. 
Această activitate de joc de rol crește gradul de conștientizare cu privire la semnificația transmisă 
prin caracteristicile vocale și îi ajută pe participanți să recunoască importanța expresiilor faciale și a 
limbajului corpului.
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Consultați diagrama procesului de comunicare din partea A. Această parte se concentrează pe 
decodarea mesajului, a receptorului și a feedback-ului.

•  Pentru a înțelege diferența dintre ascultare și auz
•  Să diferențieze diferitele tipuri de ascultare
•  Pentru a dezvolta abilitățile de ascultare activă
•  Să înțeleagă barierele în calea ascultării eficiente

3. Abilități de ascultare eficiente

Obiective

3.1  Ascultarea
3.2  Ascultare activă (semne non-verbale și abilități verbale)
3.3  Bariere în calea ascultării eficiente

•   De ce este important să folosim semne active de ascultare verbală și nonverbală?
•  Cum afectează acestea fluxul unei conversații?
•  Ce se poate întâmpla cu o conversație când unul dintre parteneri nu ascultă activ?

•  Video cu ascultare activ https://www.youtube.com/watch?v=3_dAkDsBQyk
•   Edwards, Renee(2011) ‘Listening and Message Interpretation’, International Journal  

of Listening, 25: 1, 47 — 65

•  Activitatea 4.3.1 Povestea repetitorului
•  Activitatea 4.3.9 Ascultă!

Conţinut

Resurse

Activități legate

Întrebări de ghidare

1 oră

Durata

https://www.youtube.com/watch?v=3_dAkDsBQyk
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3.1 Ascultare
Activitatea 4.3.1 Povestea repetitorului.
Începeți această secțiune cu o activitate care demonstrează importanța ascultării active și efortul 
necesar pentru a o face bine.

Ascultarea nu este ceva care se întâmplă pur și simplu (adică auzul). Ascultarea este un proces activ 
în care se ia o decizie conștientă de a asculta și înțelege mesajele vorbitorului. Auzul este accidental, 
involuntar și fără efort. Ascultarea este concentrată, voluntară și intenționată.

Întrebați grupul: Care sunt câteva exemple din fiecare?

Ascultarea este foarte importantă în comunicarea interpersonală și este esențială pentru capacitatea 
ta de a deveni un comunicator eficient. Ascultarea nu este atât de ușoară pe cât pare. Când asculți 
bine, te concentrezi în mod intenționat pe ceea ce spune cealaltă persoană pentru a înțelege ce vrea 
să spună și asta necesită energie și efort..

Există diferite tipuri de ascultare definite de scopul interacțiunii. Cele mai comune tipuri în 
comunicarea interpersonală sunt:
 •  Ascultarea informațională (Ascultarea pentru a învăța)
 •  Ascultare critică (Ascultare pentru a evalua și analiza)
 •  Ascultare terapeutică sau empatică (Ascultare pentru a înțelege sentimentele și emoțiile)
 •  Ascultare cuprinzătoare (Ascultare pentru a înțelege sensul mesajului)

În realitate, pot exista mai multe obiective pentru a asculta la un moment dat – de exemplu, s-ar putea 
să asculți pentru a învăța, încercând și să fii empatic. Este important să înțelegeți ce tip de ascultare 
este necesar într-o anumită situație. Adesea, când antrenezi sau sprijini oamenii, ai tendința de a vorbi 
mult. Dacă petreci mai mult timp ascultând pe ceilalți, obții de fapt rezultate mai bune.

Când vă aflați la receptor, cel mai bine este să acordați atenție atât cuvintelor rostite, cât și 
elementelor non-verbale însoțitoare (voce, gesturi și limbajul corpului) care transmit și o mulțime de 
semnificații. Auzul tău este mult mai lent decât capacitatea creierului tău de a gândi. Asculți 400-500 
de cuvinte pe minut, în timp ce creierul tău poate utiliza o cantitate mai mare de cuvinte pe minut în 
timpul gândirii. De asemenea, procesați imaginile mai repede decât cuvintele. Viziunea ta stochează 
imaginile văzute pentru totdeauna în memoria ta pe termen lung. Deci, în timp ce conversați cu cineva, 
în afară de a asculta cuvintele, de fapt procesați mult și vizual.
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3.2 Ascultare activa
Ascultarea activă se concentrează pe deplin pe expeditor și pe ceea ce spune acesta, mai degrabă decât 
să „auzi” pasiv mesajul. Arătarea activă a semnelor verbale și non-verbale de ascultare ajută la înțelegerea 
cu adevărat a ceea ce spune cealaltă persoană. Este recomandat să asculți ceea ce are cealaltă persoană 
de spus înainte de a încerca să intervi cu ceea ce ai vrea să împărtășești. Este reafirmarea sau 
împărtășirea informațiilor cu expeditorul, pentru a arăta că sunteți atenți și implicați activ.

Când un ascultător folosește atât feedback-ul non-verbal, cât și verbal, persoana care vorbește o va face:
 •  să știți că receptorul este interesat de ceea ce spune
 •  să se simtă mai confortabil
 •  să se simtă apreciat
 •  comunica mai usor, deschis si sincer.

Semne non-verbale de ascultare activă

Este important ca „ascultătorul activ” să fie „văzut” ca ascultă. Ascultarea activă implică ascultarea cu 
tot corpul și cu toate simțurile, nu numai cu urechile. Ești conștient de ceea ce faci cu capul, ochii, gura, 
spatele, mâinile și picioarele și te asiguri că creierul și inima ta acordă toată atenția. De exemplu, puteți 
întări pozitiv vorbitorul cu feedback non-verbal, cum ar fi dând din cap sau zâmbind. Rețineți că semnele 
non-verbale, cum ar fi zâmbetul, încuviințarea capului, contactul vizual, cu fața la expeditor, postura 
verticală a corpului, pot să nu fie adecvate în toate situațiile și în toate culturile. Abilitățile de ascultare 
activă pot fi dezvoltate prin practică și vor beneficia foarte mult participanților în timpul interacțiunilor. 

Abilități verbale pentru ascultare activă

Ascultarea activă nu înseamnă pur și simplu să repetați ceea ce tocmai s-a spus sau să folosiți 
expresii de tipul „Cred că te aud spunând...”. Ascultarea activă înseamnă ascultarea de conținut, frici, 
obiective. Există multe tehnici care pot fi folosite și variază de la abilități simple, cum ar fi întărirea 
pozitivă, până la cele mai complexe, cum ar fi reformularea. Următoarea este o listă de abilități verbale 
pentru ascultarea activă pe care le puteți dezvolta:
 •   Întărire pozitivă spunând „uh huh”, „da”
 •   Comentarii ajutatoare care ajută la ușurarea fluxului conversației, de ex. „Fă-ți timp”, „De unde 

ai vrea să începi?”
 •   Întrebările deschise încurajează discuția și extinderea răspunsurilor. Ele încep adesea cu 

Cine, Ce, De ce, Când, Unde și Cum.
 •   Întrebările de sondare pot fi adresate pentru a obține mai multe detalii, de ex. „Ți-ai 

menționat câinele, spune-mi mai multe despre el?”
 •   Clarificare cu întrebări pentru a asigura înțelegerea a ce s-a spus. Așteptați ca vorbitorul să facă 

o pauză înainte de a pune o intrebare și evitați întrebările care perturbă gândirea expeditorului.
 •   Rezumarea înseamnă alegerea celor mai importante puncte și transmiterea lor înapoi.  

Îi arată celuilalt ceea ce ai înțeles. Este o tehnică utilă cu oamenii care vorbesc mult sau se 
incurca în detalii inutile. Utilizați-l în timpul unei pauze lungi sau la sfârșitul unei conversații.

 •   Reformularea oferă o oglindă a conținutului primit folosind aceleași cuvinte ca și expeditorul. 
Reflectă atenție, claritate comunicativă și acceptare. Este o tehnică simplă cu un efect foarte 
puternic. Folosirea acestuia vă ajută să vă verificați capacitatea de a asculta, de a acorda 
atenție și de a suspenda judecata. Începeți cu „Îmi spui că....” „Dacă înțeleg ce ai spus...” 
„Deci, după punctul tău de vedere...”
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 •   Parafrazarea înseamnă reafirmarea a ceea ce a fost primit cu propriile tale cuvinte. Arată o 
înțelegere mai generală a ceea ce s-a spus, prin repetarea gândurilor exprimate, folosind alte 
cuvinte sau alte propoziții. Ar trebui să vă conectați întotdeauna la ceva spus efectiv de către 
expeditor.

 •   Reflecția se concentrează pe conținutul emoțional al mesajului care poate fi preluat prin 
tonul vocii, alegerea cuvintelor etc. Parafrazați și reflectați înapoi ceea ce ați auzit, de ex.  
„Se pare că ești frustrat de asta”. Reflectarea înseamnă afirmarea expeditorului și îl 
încurajează să elaboreze mai departe sau să aprofundeze subiectul.

 •   Tăcerea oferă spațiu pentru gândire, reflectare și reorientare. Tăcerea oferă timp pentru 
procesarea informațiilor. „Regula 10 secunde” este o practică bună și trebuie să ținem cont 
de faptul că așteptarea pare mai lungă decât este de fapt.

 •   A-ți aminti ceea ce a spus persoana respectivă necesită efort, dar este liniștitor pentru 
expeditor și o modalitate puternică de a-ți arăta implicarea în subiect.

Arătați participanților cum să rămână activi punând întrebări mentale. Demonstrează vorbind cu tine 
insuti. Câteva întrebări pe care să ți le pui în timp ce asculți, ar putea fi: 
 1.  Ce punct cheie face emitatorul?
 2.  Cum se potrivește acest lucru cu ceea ce știu din experiență?
 3.  Cum pot beneficia aceste informații?

Activitate 4.3.9 
Doar asculta! este o activitate care va conștientiza ascultarea cu tot corpul și o minte deschisă pentru 
a vă concentra și a asculta activ ceea ce se spune. Oferă o oportunitate de a practica rezumatul.

3.3 Bariere în calea ascultării eficiente
Conștientizarea unor obiceiuri care pot fi obstacole în calea unei ascultari eficiente te ajută să le eviți 
sau să găsești alternative. Este important să creșteți gradul de conștientizare a participanților și să-i 
ajutați să evite aceste obiceiuri. Câteva exemple sunt:
 •  întreruperea, vorbirea peste alții sau terminarea propozițiilor
 •  a fi distras (acest lucru include să te gândești la ceea ce vei spune în continuare)
 •  având mintea închisă, nu empatizând
 •  a fi părtinitor, cu prejudecăți, judecător

Aceste bariere împiedică ascultarea eficientă și pot duce la:
 •  neînțelegeri
 •  ipoteze și concluzii inexacte
 •  întreruperi în comunicare
 •  relații interpersonale slabe (atât profesional, cât și personal)

Priveste filmarea https://www.youtube.com/watch?v=3_dAkDsBQyk   
Oferă un exemplu distractiv de utilizare a unor abilități de ascultare activă.

https://www.youtube.com/watch?v=3_dAkDsBQyk
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Consultați diagrama procesului de comunicare din partea A. Această parte se concentrează pe sursa 
mesajului, mesajul, codificarea mesajului și utilizarea canalului corespunzător.

•  Pentru a învăța cum să te exprimi eficient
•   Pentru a înțelege puterea comunicării pozitive, a complimentelor și a feedback-ului 

constructiv
•  Să diferențieze comunicarea formală și informală

4. Abilități eficiente de vorbire

4.1  Exprima-te eficient
4.2  Complimente și feedback constructiv – oferirea și primirea
4.3  Comunicarea formală și informală

•  Activitatea 4.4.1  Instrucțiuni pentru fulgi de nea
•  Activitatea 4.4.4a  Descrierea unei probleme și utilizarea întrebărilor deschise
•  Activitatea 4.4.4b  Joc de rol Formular de observare
•  Activitatea 4.4.5  Comunicare pozitivă
•  Activitatea 4.4.8  Oferirea de feedback constructiv

•  De ce este important să vorbim cu claritate, concis și concret?
•  Cum poate folosirea complimentelor să ne ajute interacțiunea cu ceilalți?
•  Care este valoarea de a oferi feedback constructiv?
•  Ce efect ar avea utilizarea greșită a limbajului formal și informal la locul de muncă?

•  I-mesaje https://www.gordontraining.com/leadership/gordon-model-boxed/
•   Comunicare non-violentă https://www.cnvc.org și puteți parcurge pașii modelului aici: 

https://www.nycnvc.org/the-exercise
•  Video cu feedback constructiv eficient https://www.youtube.com/watch?v=wtl5UrrgU8c

Întrebări de ghidare

Activități legate

Resurse

Conţinut

Obiective

1 oră

Durata

https://www.gordontraining.com/leadership/gordon-model-boxed/
https://www.cnvc.org
https://www.nycnvc.org/the-exercise
https://www.youtube.com/watch?v=wtl5UrrgU8c
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4.1 Exprima-te eficient
Activitatea 4.4.1 Instrucțiuni pentru fulgi de nea. 
Această activitate demonstrează modul în care diferiți oameni percep aceleași instrucțiuni în mod diferit.

Comunicarea clară nu este ușoară și, deoarece receptorii pot interpreta în mod diferit informațiile 
pe care le primesc, este foarte important să aveți un obiectiv clar, să puneți întrebări și să confirmați 
înțelegerea pentru a vă asigura că mesajul comunicat nu este distorsionat.

Cu siguranță ai experimentat să asculți pe cineva vorbind despre un subiect care îl pasionează sau 
despre care știe multe, dar la un moment dat sa pierzi sirul informatiilor. Este posibil să fi folosit prea 
mult jargon sau să nu fi explicat puncte necunoscute. Acest lucru te poate face să te simți inadecvat. 
Poate că nu ai ascultat suficient de bine, poate că nu ești suficient de inteligent.

Opusul este atunci când vorbiți despre ceva sau explicați ceva și la un moment dat vă dați seama 
că receptorul nu înțelege ceea ce spuneți. Acest lucru poate fi descurajant și poate crea o situație 
inconfortabilă. În medie, un vorbitor tipic spune 125 de cuvinte pe minut. Când asculți poți înțelege 
400-500 de cuvinte pe minut. Aceasta înseamnă că asculți mai repede decât vorbești, așa că 
ascultătorii au suficient timp pentru a procesa ceea ce aud și, uneori, mintea le poate rătăci. De acest 
lucru ar trebui să țineți cont atunci când alegeți tipul de comunicare de utilizat și cel mai bun canal 
pentru tipul de informații pe care doriți să îl transmiteți. Amintiți-vă că oamenii pot asculta și stoca 
doar o parte din informații pe care le aud într-o discuție.

Următoarele metode sunt utile pentru participanți, dar si formatorii trebuie sa tina cont de ele.

PREGĂTEȘTE mental ceea ce vrei 
să exprimi. Stabiliți priorități și 
organizați informațiile (de la cea mai 
mică la cea mai mare importanță)

LINISTESTE-TE – Înainte de a te exprima folosește metoda PACE pentru a te pregăti

RECUNOAȘTEȚI tipul de ascultare pe 
care receptorul îl poate dedica, în funcție 
de conținut, gradul de cunoaștere a temei 
și nivelul de atenție și interes

ALEGE registrul lingvistic și stilul de 
comunicare cel mai potrivit pentru  
receptor, conținut, context, timp disponibil  
și obiectivul interacțiunii.

ENTUZIASMUL trebuie comunicat. Gândiți-
vă la modalități de a le menține atenția și  
de a le crește entuziasmul pe această temă.  
Este posibil să se simtă și ei așa.

• „Care este scopul acestei comunicări?” 
•  „Care este cel mai important mesaj pe  

care vreau să-l transmit?”

•  „Este momentul/locul potrivit pentru  
a vorbi despre asta?”

• „Ce știe deja receptorul despre asta?” (intreaba)

• „Care este stilul de comunicare al receptorului?” 
• „Care sunt nevoile de comunicare ale receptorului?” 
•  „Cum îmi pot susține mesajul cu imagini, exemple,  

repetare?”

•  „Care sunt câteva exemple care vor demonstra 
modul în care subiectul este relevant pentru 
viața lor?”
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1. Clar
Când vorbești cu cineva, fii clar cu privire la scopul mesajului. Gândiți-vă „Care este scopul comunicării 
cu această persoană?” Dacă nu ești sigur, atunci nici publicul tău nu va fi sigur. Evitați să folosiți 
cuvinte complexe, propoziții și limbaj neclar. Minimizați numărul de idei din fiecare propoziție și 
asigurați-vă că este ușor pentru partenerul dvs. de comunicare să vă înțeleagă sensul. Folosiți 
propoziții simple, scurte, cu pauze între ele.

2. Concis
Când sunteți concis, rămâneți la obiect păstrând mesajul scurt, fără a pierde caracterul complet 
al mesajului. Furnizați doar informațiile importante. Receptorul nu dorește să asculte 10 propoziții 
când ar putea fi comunicate doar cu 3. A fi concis economisește timp. Evitați să treceți peste același 
punct de mai multe ori sau în moduri diferite. Evitarea folosirii cuvintelor de completare precum „de 
exemplu”, „vedeți”, „cu siguranță”, „un fel de”, „la propriu”, „în principiu” sau „adică”. Evitați expresiile cu 
cuvinte și orice propoziții inutile care nu adaugă mai multe informații. 

3. Concret
Comunicarea concretă se referă la a fi specific și clar, mai degrabă decât vag, obscur și general. Când 
un mesaj este concret, atunci publicul are o imagine clară a ceea ce îi spui. Furnizați detalii și explicații 
dacă este necesar. Includeți fapte și cifre justificative pentru a vă sublinia mesajul (nu folosiți prea 
multe, deoarece acest lucru poate distrage atenția de la focalizarea mesajului dvs.). Exemplele legate 
de experiența și cunoștințele personale ajută la înțelegere.

Comunicarea expresivă trebuie să fie:  
clară, concisă, concretă, corectă, coerentă, 
completă și curtenitoare. Acestea sunt  
aplicabile în comunicarea scrisă și orală.

Cei șapte C  
ai comunicării 
expresive 1. Clar

Cei 7  
“C” ai  

comunicarii

2. Concis7. Curtenitor

3. Concret6. Complet

4. Corect5. Coerent
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4. Corect
Atunci când comunicarea este corectă, se potrivește publicului și este lipsită de erori. Informațiile 
incorecte nu ajută pe nimeni și nu sporesc credibilitatea. Asigurați-vă că mesajele scrise nu sunt 
greșite și că datele sunt corecte. Asigurați-vă că nivelul de limbaj și termenii tehnici se potrivesc  
cu nivelul de cunoștințe al publicului. Evita jargonul.

5. Coerent
Când comunicarea este coerentă, are o ordine logică și are sens. Asigurați-vă că toate punctele sunt 
relevante pentru subiectul principal și sunt conectate cu fiecare propoziție care curge logic de la una 
la alta. Evitați să încercați să acoperiți prea multe puncte sau să fiți distras de probleme secundare. 
Păstrează-ți stilul și tonul consistent. Prezentați informațiile în bucăți mai mici și verificați înțelegerea 
între ele.

6. Complet
Într-un mesaj complet, publicul are toate informațiile necesare pentru a fi informat și, dacă este cazul, 
pentru a lua măsuri. Gândiți-vă la întrebările la care s-ar putea gândi receptorul în timp ce primește 
mesajul. Adresați-vă acestor întrebări asigurându-vă că mesajul a inclus un „îndemn la acțiune”, astfel 
încât publicul să știe exact ce se așteaptă de la ei și să includă toate informațiile relevante (numele 
persoanelor de contact, datele, orele, locațiile și așa mai departe).

7. Curtenitor
Comunicarea politicoasă este prietenoasă, deschisă, sinceră și curtenitoare. Nu există insulte ascunse 
sau tonuri pasiv-agresive. Verificați dacă mesajul arată respect față de sentimentele receptorului, 
este empatic față de nevoile acestuia și își ține cont de punctul de vedere. Dacă trebuie să spui ceva 
negativ, fă-o cu tact.

Activitatea 4.4.4 
În cadrul activității Descrierea unei probleme și utilizarea întrebărilor deschise, participanții exersează 
exprimarea utilizând cei șapte C și aduc abilitățile învățate în secțiunea de ascultare activă.
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4.2 Complimente și feedback constructiv – a da și a primi
Capacitatea de a oferi și de a primi feedback pozitiv sau negativ permite o înțelegere clară a ceea ce 
s-a făcut bine și a ceea ce ar putea fi schimbat sau îmbunătățit. 

 •   Feedback-ul pozitiv (compliment) sporește încrederea și stima de sine. Toți oamenii au 
nevoie de validare și afirmare.

 •   Feedback-ul negativ (critica) este judecător, evaluativ negativ și adesea acuzator.  
Are tendința de a doborî pe cineva pentru defectele percepute decât de a-l ajuta să repare.

 •   Feedback constructiv (feedback negativ oferit într-un mod util) ajută la dorința de a 
îmbunătăți abilitățile și de a adapta comportamente. Folosește exemple specifice, concrete 
și oferă un remediu la problema percepută. În general, îmbunătățește relațiile.

Este important ca formatorii să recunoască realizările și efortul. Ar trebui să promovați utilizarea 
acestei practici și la cursanții dvs., deoarece primirea complimentelor este foarte motivantă pentru 
cineva aflat în proces de învățare.

Oamenii tind să ofere feedback negativ mai ușor. Oferirea de feedback negativ sau corectiv poate 
face receptorul să se simtă vulnerabil, deoarece este ușor de perceput ca un atac personal asupra 
caracterului, eticii de muncă, intelectului sau experienței cuiva. Mulți oameni au dificultăți în a primi 
feedback negativ, chiar dacă este bine intenționat și constructiv. Când este oferit într-un mod util, 
feedback-ul constructiv este unul dintre modurile cu cel mai mare impact în care oamenii pot învăța 
cum să se îmbunătățească, deoarece intenționează să dezvolte, să înalțe, să corecteze sau să ajute un 
participant să-și recunoască punctele slabe pentru a-și dezvolta rolul. Formatorii au un rol important 
în a-i învăța pe participanți să ofere feedback constructiv. Ei trebuie să învețe să evalueze conținutul 
feedback-ului și să stabilească obiective de îmbunătățire sau schimbare..

Urmărește acest videoclip despre oferirea eficientă a unui constructiv feedback
https://www.youtube.com/watch?v=wtl5UrrgU8c

https://www.youtube.com/watch?v=wtl5UrrgU8c
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Feedback constructiv în 4 pași simpli

 1.   Micro-da. Începeți prin a pune o întrebare scurtă, dar importantă. Ea lasă creierului să știe 
că feedback-ul vine de fapt. Persoana poate răspunde da sau nu (autonomie!)

 2.  Dați punctul dvs. de vedere. Fără cuvinte neclare. Doar puncte clare. Fii specific și obiectiv.

 3.  Declarația de impact. Cum v-au afectat informatiile.

 4.   Încheiați cu o întrebare. Încheiați mesajul de feedback cu o întrebare. Creați angajament 
mai degrabă decât conformitate. Creați o situație de rezolvare a problemelor.

Activitatea 4.4.8 Oferirea de feedback constructiv
Activitate de joc de rol pentru a exersa oferirea de feedback constructiv.

4.3 Comunicare formală și informală
Pentru a comunica cu succes, sunt folosite diferite niveluri de formalitate în exprimarea verbală pentru 
a răspunde în mod corespunzător la diferite circumstanțe și diferite persoane.

Limbajul informal: este folosit în comunicarea ocazională între persoane familiare.

Limbajul formal: este folosit atunci când partajați informații oficiale cu alții. Într-un mediu de lucru, 
comunicarea formală arată un nivel de respect și politețe. 

În majoritatea mediilor de lucru, se folosește un amestec de limbaj formal și informal pe parcursul 
zilei, în funcție de poziția persoanei cu care comunicați și de relația dvs. cu aceasta. Devine o 
chestiune de judecată personală să decizi ce tip de comunicare să folosești și când. Când cineva 
folosește tipul greșit de limbaj în comunicarea la locul de muncă, poate cauza probleme și jignire. 
Unii participanți pot avea nevoie de asistență pentru a distinge când și cu cine să folosească diferitele 
niveluri de formalitate.
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•  Pentru a învăța despre comunicarea interpersonală
•  Să devină conștienți de motivele întreruperii comunicării
•   Pentru a putea modifica un mesaj atunci când comunicați cu diferite tipuri de persoane  

și stiluri de comunicare

5. Comunicare interpersonală eficientă

5.1  Comunicarea interpersonală
5.2  Repararea defecțiunii de comunicare
5.3  Comunicarea cu diferite tipuri de persoane

•  Activitatea 4.5.2 Preluare echilibrată a rândului
•  Activitatea 4.5.5 Joc de rol „Disputa la locul de muncă” și Notele formatorului

•   Cum ar afecta dificultățile de a începe, menține sau încheia o conversație integrarea unui 
stagiar la locul de muncă?

•  Cum putem repara întreruperea comunicării?
•  Cum ne modificăm comunicarea cu oamenii care au diverse nevoi de comunicare?

•   Video – „Model tranzacțional de comunicare” 
https://www.youtube.com/watch?v=gCfzeONu3Mo

•  Design universal pentru învățare https://udlguidelines.cast.org/

Întrebări de ghidare

Activități legate

Resurse

Conţinut

Obiective

1 oră

Durata

https://www.youtube.com/watch?v=gCfzeONu3Mo
https://udlguidelines.cast.org
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5.1 Comunicare interpersonală
Comunicarea interpersonală este un mijloc de comunicare bidirecțională cu negociere activă a 
sensului între indivizi. Permite participanților să evalueze și să răspundă la mesajele celuilalt.

Caracteristica cheie este că implică un schimb spontan de informații. Un participant declară informații 
sau exprimă sentimente, iar celălalt participant primește mesajul și răspunde în consecință.

Pentru ca acest lucru să fie eficient, participanții trebuie să se observe și să se monitorizeze reciproc pentru 
a vedea cum sunt comunicate semnificațiile și intențiile lor și să facă ajustări și clarificări în consecință.

Diferite tipuri de comunicare interpersonală au dinamici comportamentale diferite:

Comunicare unu-la-unu
  Caracteristici: două persoane care vorbesc și se ascultă în sincron și cu posibilitate de 

intervenție, obiecții și corectări
  Exemple: conversație față în față, apel video online, apel telefonic, conversații prin scrisori, 

e-mail, mesaje text sau conversații pe rețelele sociale

Comunicare unu la câțiva
 Caracteristici: Dinamica de grup și managementul conflictelor
 Exemple: conversații de grup, întâlnire de lucru față în față, online sau scrisă

Comunicare unu-la-mulți
 Caracteristici: unidirecțional și excluderea participării directe
 Exemple: scris pe web, vorbit în public

În calitate de formator, trebuie să fii conștient de punctele forte și nevoile unui participant în fiecare 
dintre situațiile de mai sus înainte de a le solicita să efectueze antrenament cu alții.

Mulți oameni, în special cei care sunt timizi sau neasertivi, au mari dificultăți în a intra și a participa la 
conversații. Ei pot evita anumite situații pentru că nu știu cum să înceapă o conversație, ce să spună dacă 
este tăcere sau le este frică să plictiseasca. Un formator ar trebui să țină cont de aceste probleme și să 
ajute participanții să dezvolte aceste abilități atunci când este necesar. Conversarea cu ceilalți este o parte 
integrantă a vieții personale a oamenilor, dar și importantă pentru succesul la locul de muncă.

Abilitățile de bază care trebuie dezvoltate sunt:
 1.  Prezentarea
 2.  Începerea unei conversații
 3.  Participarea la o conversație începută de alții
 4.  Menținerea unei conversații
 5.  Preluare echilibrată a rândului
 6.  Rămâneți pe subiect și schimbați subiectul
 7.  Încheierea unei conversații
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Exersați aceste abilități în funcție de nevoile fiecărui participant, folosind Modulul 4 – Activitatea 4.5.1 
Întâlnirea cu alții și purtarea unei conversații.

În toate activitățile, gândiți-vă la fiecare dintre stilurile de comunicare și discutați cum să vă adaptați, 
să ajustați și să stabiliți limite etc. atunci când vorbiți cu o persoană cu fiecare dintre diferitele stiluri 
de comunicare. Trainerul trebuie să stabilească perechi, astfel încât să existe o potrivire variată a 
diferitelor stiluri de comunicare. 

Dacă sunt cel puțin 3 persoane în grup, faceți activitatea 4.5.2 Preluare echilibrată a rândului pentru  
a vedea cum stilul de comunicare al oamenilor afectează dinamica grupului din grupul dvs.

5.2 Repararea defecțiunii de comunicare
În timpul comunicării, dacă fluxul de informații este distorsionat sau blocat dintr-un anumit motiv sau 
participanții nu se pot face înțeleși, atunci comunicarea eșuează. Problemele pot apărea la oricare sau 
mai multe dintre etapele procesului de comunicare.

Urmărește videoclipul Ted-Ed “Modelul tranzacțional de comunicare”
https://www.youtube.com/watch?v=gCfzeONu3Mo

Comunicarea dintre un emițător și un receptor poate fi distorsionată de diferiți factori care pot duce la 
mesajul pe care emițătorul dorește să-l comunice, nefiind mesajul care este înțeles de receptor. Acest 
lucru poate duce la comunicare greșită sau conflict. Defectarea poate avea loc în orice moment al 
procesului de comunicare. 

Expeditor Mesaj Receptor

•   Atitudini, cunoștințe și 
credințe

•  Sistem social și cultură
•  Abilități de comunicare
•   Sentimente personale față  

de receptor, mesaj
•  Stare fizică
•  Efectele medicamentelor
•  Alegerea mediului, ora din zi
•  Constrângeri de timp

•   tipul și/sau canalul de 
comunicare greșit

•  limbaj greșit
•  alegerea greșită a cuvântului
•   utilizarea excesivă a jargonului 

tehnic
•   articularea vorbirii și capacitatea 

de limbaj
•  conţinutul şi structura mesajului
•   elemente nonverbale conflictuale 

(de exemplu, limbajul corpului, 
tonul vocii)

•   zgomot fizic, cum ar fi zgomot  
de fond, zgomot de linie

•  Nivelul de interes
•  Interpretare
•   Sentimente personale față  

de responsabil, mesaj
•  Stare fizică
•  Abilități de comunicare
•  Cererile de timp ale receptorului
•  Atitudini, cunoștințe și credințe
•  Sistem social și cultură
• Efectele medicamentelor

Factori de distorsiune  
pentru expeditor Factori de distorsiune pentru mesaj Factori de distorsiune pentru 

receptor

https://www.youtube.com/watch?v=gCfzeONu3Mo
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Este extrem de important să identificăm acești factori potențiali de distorsiune sau bariere în calea 
comunicării, care pot apărea în orice comunicare interpersonală. Identificarea proactivă a potențialilor 
factori de distorsiune vă va ajuta să planificați reducerea acestora pentru a face comunicarea lină, 
eficientă și eficientă.

Strategii pentru depășirea factorilor de distorsionare

 •  Tehnici de feedback, cum ar fi întrebări deschise, pentru a ajuta la clarificarea sensului
 •  Utilizarea mai multor canale pentru a verifica mesajul și semnificația
 •  Utilizarea repetiției, a parafrazării
 •  Interactiune fata in fata
 •  Limbajul simplu
 •  Furnizarea de informații limitate pentru a reduce confuzia

Modificarea mesajului 

În calitate de expeditor, s-ar putea să simți adesea că mesajul tău a fost precis, dar cumva receptorul 
reacționează/răspunde diferit de ceea ce te așteptai. Acest lucru se poate datora limitărilor atenției 
umane, dar și legat de fundalul, atitudinile, abilitățile de comunicare etc. ale receptorului.

Modificările mesajului primit pot apărea deoarece mesajul se pierde parțial (ștergere), se adaugă 
elemente noi mesajului (adăugare), mesajul se modifică (modificare) sau se generalizează mesajul 
concret (generalizare). O activitate clasică, care demonstrează modificarea mesajului primit, este  
„The Whisper Game”.

În calitate de expeditor, vă puteți modifica mesajul în funcție de nevoile partenerului(lor) de 
comunicare și de scopul comunicării. Este important să învățați cum să vă conectați la limbajul 
corpului unui partener de comunicare pentru a obține feedback cu privire la înțelegerea mesajului. 
Acordarea atenției expresiilor faciale (de exemplu, privirea nedumerită) și gesturilor (de exemplu, 
distras, agitat) vă oferă feedback pentru a vedea dacă trebuie să vă adaptați și să modificați mesajul. 
Furnizarea de informații într-un mod ușor de înțeles este o abilitate care trebuie dezvoltată și îți poți 
modifica mesajul folosind strategiile din cei 7 C-uri de comunicare.

Activitatea 4.5.5 
În acest joc de rol „Rezolvarea unei dispute la locul de muncă”, participanții vor reuni cunoștințele și 
abilitățile învățate de-a lungul acestui modul, în timp ce joacă roluri diferite combinații de stiluri de 
comunicare.
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5.3 Comunicarea cu persoane cu nevoi diferite
Oamenii au nevoie de sprijin de comunicare sau dificultăți de comunicare dacă au nevoie de sprijin pentru 
înțelegere, exprimare sau interacțiune cu ceilalți. Este posibil să nu fie întotdeauna evident la început că 
cineva are o nevoie de sprijin în comunicare. Este important să fii proactiv în abordarea eficientă a nevoilor 
de suport de comunicare împreună cu participanții tăi și, dacă este necesar, cu cineva care îi cunoaște 
bine. Când instruiți oameni care au nevoi speciale de suport de comunicare, întrebați-vă: 
 •   Cum comunică această persoană și care este cel mai bun format pentru ea (scris, verbal, 

gestual sau o combinație)?
 •  Care este cel mai bun canal de utilizat (fișă, fișă de lucru, joc de rol, conversație sau e-mail)?
 •   Are această persoană un dispozitiv de asistență pentru comunicare și cum poate ajuta acest 

lucru în această situație? Cine știe să-l folosească? Poți să înveți?

Dacă cineva are dificultăți în a se ocupa și a înțelege limbajul verbal, încercați:
 •   Folosiți suporturi vizuale (de exemplu, simboluri, programe sau meniuri vizuale, Povești sociale).
 •  Folosiți propoziții scurte și cuvinte de zi cu zi ușor de înțeles.
 •  Reduceți rata de vorbire și verificați înțelegerea
 •   Predați în prealabil vocabularul și simbolurile relevante, în special în moduri care promovează 

conectarea cu experiența și cunoștințele anterioare ale cursanților
 •  Introduceți câte o idee pe rând.
 •  Folosiți mai multe exemple pentru a sublinia caracteristicile critice
 •   Conceptele despre trecut și viitor și amintirea datelor pot fi dificil de înțeles, așa că utilizați un 

calendar, un jurnal, o cronologie sau alte reprezentări vizuale ale timpului.

Dacă cineva are dificultăți în a-și menține atenția, încearcă:
 •   Vorbește cu persoana într-un loc în care se simte confortabil, de ex. o locație familiară și,  

de preferință, liniștită.
 •  Reduceți orice distragere vizuală sau auditivă din cameră.
 •  Folosește-le numele la început, astfel încât să știe că vorbești cu ei.
 •  Subliniați cuvintele cheie atunci când puneți o întrebare sau oferiți o instrucțiune.
 •  Furnizați simboluri grafice cu descrieri alternative ale textului
 •  Folosiți indici și indicații pentru a atrage atenția asupra caracteristicilor critice
 •  Fragmentati informațiile în elemente mai mici
 •  Furnizați liste de verificare, organizatori, note lipicioase, mementouri electronice
 •   Încurajați utilizarea strategiilor și dispozitivelor mnemonice (de exemplu, imagini vizuale, 

strategii de parafrazare etc..)
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Dacă cineva are dificultăți în înțelegerea limbajului abstract și a conceptelor, încercați:
 •   Folosiți un limbaj concret și nu vă bazați pe comunicarea non-verbală  

(de exemplu, contactul vizual, expresiile faciale, gesturile, limbajul corpului).
 •  Evitați să folosiți limbajul figurat, umorul, expresiile sau alte metafore.
 •  Păstrați întrebările scurte, la obiect și puneți doar cele mai necesare întrebări.
 •  Structurați-vă întrebările. Oferiți opțiuni sau opțiuni.

Dacă cineva are dificultăți în înțelegerea limbajului scris, încercați aceste alternative:
 •  Furnizați simboluri grafice cu descrieri alternative de text (de exemplu, ușor de citit)
 •  Utilizați înregistrări audio, videoclipuri, text-to-speech, audiobooks

Dacă cineva are dificultăți în exprimarea verbală, oferiți alternative precum:
 •  Scriere promptă, desen, ilustrații, benzi desenate etc.
 •  Furnizați începători de propoziție sau benzi de propoziție
 •  Furnizați grafice, simboluri sau ilustrații din care să alegeți

Dacă cineva are dificultăți cu informațiile auditive (utilă și pentru persoanele care au nevoie de mai 
mult timp pentru procesarea informațiilor sau persoanele care au dificultăți de memorie), unele 
alternative sunt:
 •   Utilizarea echivalentelor de text sub formă de subtitrări sau de conversie automată a vorbirii 

în text (recunoaștere vocală) pentru limba vorbită
 •  Furnizarea de diagrame vizuale, diagrame, notații de muzică sau sunet
 •  Furnizarea de transcrieri scrise pentru videoclipuri sau clipuri auditive
 •  Furnizați limbajul semnelor
 •   Utilizarea analogilor vizuali pentru a reprezenta accentul și prozodia (de exemplu, 

emoticoane, simboluri sau imagini)
 •   Furnizarea de echivalente vizuale sau tactile (de exemplu, vibrații) pentru efectele sonore  

sau alerte (de exemplu, sonerie în activități cu temporizatoare)

Dacă cineva are dificultăți cu informațiile prezentate vizual, oferiți alternative non-vizuale:
 •   Însoțiți expresiile faciale, gesturile și limbajul corpului cu cuvinte pentru a exprima reacții și  

emoții într-un mesaj vorbit
 •  Furnizați descrieri (text sau vorbite) pentru toate imaginile, graficele, videoclipurile sau animațiile
 •   Utilizați echivalente tactile (grafice tactile sau obiecte de referință) pentru elementele vizuale 

cheie care reprezintă concepte
 •  Furnizați obiecte fizice și modele spațiale pentru a transmite perspectiva sau interacțiunea
 •  Furnizați indicii auditive pentru concepte cheie și tranziții în informațiile vizuale
 •  Nu te baza pe limbajul corpului; descrie această comunicare nonverbală cu cuvinte.

Când afișați informații vizual, tipărite sau pe un ecran, luați în considerare:
 •  Mărimea textului, imaginilor, graficelor, tabelelor sau a altui conținut vizual
 •  Contrastul dintre fundal și text sau imagine
 •  Culoarea folosită pentru informare sau accentuare
 •  Dispunerea elementelor vizuale sau de altă natură
 •  Tipul fontului utilizat

Multe dintre aceste concepte se suprapun și uneori pot să nu fie deloc potrivite sau utile pentru unii 
oameni. Ideea principală de care trebuie să țineți cont este că fiecare individ este diferit și că trebuie 
să vă faceți timp pentru a-l cunoaște și pentru a afla ce funcționează cel mai bine pentru el. 
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30 minutes

•  Să devină conștienți de utilizarea comunicării scrise online
•  Pentru a deveni conștienți de utilizarea telefonului pentru a comunica
•  Să devină conștienți de utilizarea tehnologiei digitale pentru a comunica

6. Comunicare eficientă folosind tehnologie

6.1  Comunicare scrisă online
6.2  Comunicare telefonică
6.3  Comunicare video online

https://courses.lumenlearning.com/suny-orgbehavior/chapter/8-4-differ-
ent-types-of-communication-and-channels/

•  Cum s-a schimbat comunicarea din cauza tehnologiei?
•   Care sunt unele avantaje și dezavantaje ale utilizării tehnologiei pentru a comunica  

cu persoanele cu dizabilitati?

Întrebări de ghidare

Resurse

Conţinut

Obiective

Durata
30 minute

https://courses.lumenlearning.com/suny-orgbehavior/chapter/8-4-different-types-of-communication-and-channels/
https://courses.lumenlearning.com/suny-orgbehavior/chapter/8-4-different-types-of-communication-and-channels/
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6.1 Comunicare scrisă online
Unele canale de comunicare scrisă online sunt e-mailul, SMS-urile, rețelele sociale, prezentările pe 
forumuri online în timpul teleconferințelor. O mare parte din comunicarea noastră zilnică are loc digital 
prin internet. Spre deosebire de schimburile verbale, de obicei este asincronă și, chiar și în cazurile de 
SMS și chat-uri (care sunt rapide și aproape în timp real), aveți timp să vă gândiți înainte de a răspunde.

Fiecare loc de muncă are propriul set de reguli de comunicare online și acestea trebuie să fie clare, 
astfel încât participanții să știe când să folosească canale formale (de exemplu, e-mail) și când să 
utilizeze canale informale (de exemplu, SMS sau chat-uri). „Netiquette” se referă la comportamentele 
acceptate atunci când comunicați online. „Netiquette” este chiar mai importantă decât eticheta în 
persoană, deoarece spre deosebire de un chat rapid în persoană, internetul păstrează o evidență 
permanentă a comunicărilor. Similar conversațiilor în persoană, aceleași reguli se aplică și în timpul 
conversațiilor scrise:
 •  folosiți salutările pentru a începe și a încheia conversațiile
 •  fii politicos și răspunde prompt
 •  pe rând
 •  utilizați tonul adecvat al vocii de scriere (formal sau ocazional)
 •  respectă intimitatea oamenilor
 •  respectați timpul oamenilor

În calitate de formator, poate fi necesar să decideți dacă să utilizați comunicarea verbală sau scrisă. 
Ca o considerație generală, sentimentele pot fi comunicate mai eficient verbal, în timp ce faptele sunt 
mai bine transmise prin mijloace scrise. Asigurați-vă că informațiile sunt organizate în așa fel încât 
cititorul să le poată înțelege în mod independent. Folosiți comunicarea scrisă atunci când:
 •  comunicati informatii formale
 •  trebuie să fii precis
 •  aveți nevoie de o înregistrare permanentă a mesajului/informației
 •  transmiteti fapte (de exemplu, date, ore, sarcini)
 •  nu aveți nevoie de interacțiune sau feedback imediat
 •  ideile din mesaj sunt complexe (dar cititorul va înțelege fără alte explicații)
 •  cineva are dificultăți în a-și aminti mesajele verbale

Este important să alegeți cu atenție cuvintele de utilizat în comunicarea scrisă. Deoarece aspectul 
vocal lipsește, iar aspectele non-verbale sunt minime, cititorul interpretează mesajul, doar pe baza 
cuvintelor scrise comunicate. Cele 7 C ale comunicării verbale eficiente pot fi aplicate și scrisului. 
Comunicarea scrisă este o legătură între oameni, așa că gândiți-vă cum ați spune-o verbal, 
imaginându-vă receptorul în minte în timp ce scrieți. 
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Unii factori specifici care influențează comunicarea scrisă sunt: 
 •   Punctuația – emoția poate fi transmisă în mesaje scrise (de exemplu, un semn de exclamare 

este ca și cum ați ridica tonul vocii, un cuvânt subliniat, cu caractere aldine sau majuscule, ca 
și cum ați pune accent pe un cuvânt atunci când vorbiți).

 •   Ortografie – ortografia slabă afectează capacitatea de a transmite un mesaj, deoarece 
cititorul poate acorda mai multă atenție greșelilor de ortografie decât semnificației generale a 
mesajului. Folosește corectorul ortografic!

 •   Alegeți cuvinte simple – dacă există 2 cuvinte din care să alegeți, alegeți cuvântul mai scurt 
(„Autovehicul sau mașină? Mașină!”)

 •  Alegeți verbe puternice, active. „Sugerez...” în loc de „Mi se pare că am putea...”
 •   Evitați acronimele – Când utilizați acronime, scrieți întotdeauna fraza completă prima dată când 

o utilizați, urmată de acronimul dintre paranteze – de ex. Organizația Mondială a Sănătății (OMS). 
Asigurați-vă că destinatarul înțelege abrevierile comune precum BTW, LOL, TBC.

 •   Structura gramaticală și propoziție – trebuie să fie corectă și lipsită de ambiguitate, altfel 
cititorul poate interpreta greșit mesajul. Folosiți propoziții scurte și simple cu o idee pe 
propoziție.

 •   Aspect – tipul de font, dimensiunea fontului, spația dintre linii și alinierea afectează modul 
în care arată o pagină sau un diapozitiv și cât de ușor este de citit. Utilizați o dimensiune 
de font de 12 – 14 pentru e-mailuri și cel puțin 24 pentru prezentări. Utilizarea punctelor 
marcatoare poate ajuta la rezumarea unei idei mai complexe, făcându-l mai ușor de înțeles 
de către cititor. Utilizați subtitluri și liste pentru a organiza informațiile în bucăți. 

Aflați cât de bine folosesc participanții dvs. comunicarea scrisă, întrebați dacă o folosesc, când, unde 
și cu cine?

Brainstorming idei despre modul în care co-formatorii și susținătorii colegilor ar putea folosi 
comunicarea scrisă.

Unele aplicații posibile pot fi
 •  e-mail cu instrucțiuni despre cum să faceți o sarcină
 •  e-mail cu instrucțiuni pas cu pas
 •  realizarea de orare si programe, planuri zilnice
 •  informarea cu privire la modificările aduse întâlnirilor planificate
 •  comunicarea pe rețelele sociale cu colegii de muncă

Este important să îi ajutăm pe participanți să facă distincția între comunicarea online formală și 
ocazională. Desigur, vor exista momente în care un coleg poate trimite un mesaj prin intermediul 
rețelelor sociale, de exemplu, pentru a organiza o întâlnire a personalului sau pentru a informa despre 
un eveniment. Acest lucru nu înseamnă că ar trebui să începeți să trimiteți fotografii, GIF-uri sau 
videoclipuri care nu au legătură cu organizarea. Păstrând relațiile de muncă profesionale, vă protejați 
confidențialitatea și eviți să trimiteți ceva nepotrivit. În toate cazurile, este vital ca participanții să 
cunoască legile privind protecția datelor.



88Sprijinul acordat de Comisia Europeană pentru elaborarea acestei publicații nu constituie  
o aprobare a conținutului, care reflectă doar opiniile autorilor, iar Comisia nu poate fi trasă  
la răspundere pentru orice utilizare a informațiilor conținute în aceasta.

Erasmus +
TRAIN THE 
COMPETENT

6.2 Comunicare telefonică
În ceea ce privește comunicarea față în față, se aplică același set de reguli pentru comunicarea prin 
telefon. Trebuie avut grijă la cuvintele alese și la modul în care vă folosiți vocea (elementele vocale 
paralingvistice). Trebuie să-ți amintești că persoana cu care vorbești nu te poate vedea, așa că nu te 
poți baza pe limbajul corpului. Vorbiți încet și clar și, dacă comunicați despre ceva important, repetați 
cuvintele/expresiile cheie. Verificați dacă persoana respectivă a înțeles.

Practica te perfectioneaza, așa că atunci când cursati grupurile, acordați timp să exersați folosind 
telefonul. Creați oportunități pentru jocuri de rol în diverse contexte și cu conținut variat (de exemplu, 
conversații ocazionale, conversații formale, relații cu clienții). 

Folosește 4.6.2 Lista de verificare a abilităților practice de telefonie în Caietul de lucru.

6.3 Comunicare video online
În ultimii ani, comunicarea prin apeluri video online a devenit mai frecventă. În timpul pandemiei de 
COVID-19, a devenit principalul canal de comunicare în multe cazuri. Este posibil ca participanții să 
fie nevoiți să comunice printr-un apel video online cu cursanții lor dacă există o urgență sau pentru o 
întâlnire care nu poate avea loc în persoană. Similar cu comunicarea față în față și vorbirea la telefon, 
participarea la apelurile video online are, de asemenea, reguli și anumite așteptări.

Cursanții ar trebui să știe cum să participe la întâlniri online, iar formatorii ar trebui să acopere funcții 
precum:
 •  aspectul și igiena personală
 •  configurarea camerei, zgomot de fundal și distragere a atenției
 •  pregătirea materialelor necesare
 •  conectarea la timp
 •  utilizarea funcțiilor precum microfonul, camera foto, ridicarea mâinii, chatul și alte funcții
 •  abilități de conversație în timpul întâlnirilor

În formarea dumneavoastră, includeți jocuri de rol folosind platforme online pentru a vă face o idee 
despre modul în care participanții gestionează aceste situații. Acordați timp pentru a exersa utilizarea 
apelurilor video online, creând oportunități pentru jocuri de rol cu conversații unu-la-unu, întâlniri de 
grup și conversații formale. 

Utilizați 4.6.3 Lista de verificare a competențelor practice pentru apeluri online din Caietul de lucru.
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Modulul 5
Autogestionarea

Cadru

Obiective

Găsirea și păstrarea unui loc de muncă sau a unei poziții voluntare implică stăpânirea unor abilități de 
autogestionare legate de așteptările sociale și legislația la locul de muncă. Pentru a sprijini persoanele 
cu dizabilități pe această temă, este important să reflectăm asupra diferenței dintre autonomie și 
independență. Autogestionarea nu se referă doar la sarcini practice, ci și la rolurile sociale pe care le caută.

“Uneori, concentrarea asupra deficiențelor oamenilor ascunde 
conștientizarea că oamenii sunt, de asemenea, foarte devalorizați de 
societatea și comunitatea lor. Devalorizarea aduce repercusiuni sociale 
asupra situațiilor oamenilor, care pot avea un impact mai mare și mai 
pervaziv decât deficiențele intrinseci care ne ocupă mult atenția” 1

Scopul acestui modul este de a vă ajuta să reflectați asupra modalităților concrete de consolidare a 
autonomiei și independenței persoanelor cu dizabilități. Pentru a face acest lucru, trebuie să înțelegeți 
conceptul de valorificare a rolului social și să fiți conștienți de riscul devalorizării. Vă va ajuta să 
deconstruiți modul în care abordați subiectul autogestionării pentru persoanele cu dizabilități, pentru 
a evita să vă impuneți altora părerile și percepțiile personale. La sfârșitul instruirii, veți înțelege cum să 
ajutați persoanele cu dizabilități să-și definească nevoile în ceea ce privește auto-gestionarea și să-și 
găsească propria motivație pentru a-și atinge obiectivele.

1
  
John Armstrong (2006). The Application of Social Role Valorization in Supporting People with an Intellectual Disability – An Overview URL: 
https://socialrolevalorization.com/wp-content/uploads/2019/04/Armstrong2006-SRVandIntellectualDisability.pdf 
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Structura
1.  Independență vs autonomie
 1.1  Diferențele dintre independență și autonomie
 1.2  Responsabilitati ca trainer

2.   Introducere în conceptul de Valorizare a rolurilor sociale (SRV) pentru a înțelege dezavantajele 
interacțiunilor sociale (așteptări, oportunități și mijloace)

 2.1  Conceptul de Valorificare a Rolului Social
 2.2  Riscul devalorizării

3.  Pentru a avea o viziune clară a unei „vieți bune”’
 3.1  Nevoia de a dezvolta o viziune
 3.2  Elementele de bază ale „Interviului motivațional” ca instrument de generare a motivației

4.   Cum să utilizați TTC Workbook Modulul 5 Auto-Management – Chestionar de evaluare a 
autonomiei pentru a vă construi formarea cu participanții finali

Train the Competent 
Workbook

Interviul ca metoda 
motivatională

SRV, cadru analitic  
pentru a intelege  
sistemele sociale

6 Module

Train the competent 
Manualul formatorului

Obiective globale: promovarea 
capacității de angajare a persoanelor  
cu dizabilități

Consolidează-le autonomia  
și independența

Înțelege dezavantajele

Creați viziune și motivație

Dezvoltați-și abilitățile și abilitățile 
de auto-gestionare
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•  Să înțeleagă diferența dintre cele 2 concepte
•   Să deveniți conștienți de propriile prejudecăți personale și de cele ale cursanților

1. Independență vs autonomie

Obiective

1.1  Diferențele dintre independență și autonomie
1.2  Responsabilitati ca trainer

•  Care este principala diferență dintre independență și autonomie?
•   Puteți trăi o viață independentă dacă aveți o dizabilitate sau o stare proasta de sănătate pe 

termen lung?
•   Puteți fi autonom dacă aveți o dizabilitate sau o stare proasta de sănătate pe termen lung?

•  Activitatea 5.1.1 Alegerea lui Charlie

•   Video: „Îmbătrânirea este peste tot în jurul nostru – auziți cum îi afectează  
pe persoanele în vârstă din întreaga lume” realizat de rețeaua HelpAge  
https://www.youtube.com/watch?v=sv41CdxImiU 

•   Articolul: Christman, John, „Autonomy in Moral and Political Philosophy”, The Stanford 
Encyclopedia of Philosophy (ediția de toamnă 2020), Edward N. Zalta (ed.), 
https://plato.stanford.edu/archives/fall2020/entries/autonomy-moral/ 

Conţinut

Activități legate

Resurse

Întrebări directoare

1 oră

Durată
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1.1 Diferențele dintre independență și autonomie
Pentru a înțelege conceptul de autogestionare și pentru a identifica modul în care puteți sprijini 
persoanele cu dizabilități să-și dezvolte abilitățile, mai întâi trebuie să reflectați asupra definiției 
independenței și autonomiei.

Pentru a face acest lucru, creați grupuri mici de 3 sau 4 persoane și întrebați-i:
      –   Cum ai defini independența? Puteți trăi o viață independentă dacă aveți o dizabilitate sau o stare 

proasta de sănătate pe termen lung?
      –   Cum ai defini autonomia? Poți fi pe deplin autonom dacă ai o dizabilitate sau o stare proasta de 

sănătate pe termen lung?
      –   Dacă identificați o diferență, care ar fi aceasta? 

Pentru a vă ghida reflecția, le puteți oferi și acest scurt exercițiu, în care ar trebui să lege afirmațiile 
corecte: 2

Conform dicționarului englez Collins, definiția independenței este următoarea: 3

Independenţă

„Independența cuiva este faptul că nu se bazează pe alți oameni. Starea sau calitatea de a fi 
independent, adică capabil de a acționa pentru sine sau pe cont propriu.”

2  Answers : 1D, 2B, 3A, 4C
3  Collins English Dictionary. Copyright © HarperCollins Publishers

1. „Ești murdar, te spăl” a. Autonomă și Independentă

2. „Sunt murdar, vă rog să mă spălați” b. Autonome și nu Independente

3. „Sunt murdar, mă duc la duș” c. Neautonom și Independent

4. „Ești murdar, du-te să faci un duș” d. Neautonom și nu Independent
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Pe măsură ce îmbătrânești, s-ar putea să-ți pierzi capacitatea de a fi independent și este posibil să ai 
nevoie de alții să facă lucruri pentru tine. Urmăriți 2 minute un videoclip numit „Îmbătrânirea este peste 
tot în jurul nostru – auziți cum afecteaza persoanele în vârstă din întreaga lume” realizat de rețeaua 
HelpAge 4. 

Să ne concentrăm pe definiția autonomiei, așa cum este sugerată de Standfort Encyclopedia of 
Philosophy (Christman, 2020) 5:

Autonomie

„A fi autonom înseamnă a te guverna pe tine însuți, a fi direcționat de 
considerații, dorințe, condiții și caracteristici care nu sunt pur și simplu impuse 
în exterior cuiva, ci fac parte din ceea ce poate fi considerat cumva sinele tău 
autentic.”

În acest sens, Autonomia este privită ca o valoare, o expresie a liberului arbitru, deoarece 
Independența este o capacitate practică de a-ți exercita autonomia.

Joel Feinberg a definit o limită scriind că respectarea autonomiei unei persoane înseamnă: 
„respectarea alegerii sale voluntare și neforțate ca singurul factor care face acțiunile sale legitime,  
cu excepția cazului în care interesele altora trebuie protejate” (Feinberg 1986) 6. 

Activitatea 5.1.1 
Pentru a extinde autonomia, faceți activitatea „Alegerea lui Charlie” 

1.2 Responsabilitati ca trainer
Pentru a vă asigura că participantii își vor putea exercita autonomia, în calitate de trainer, trebuie să 
aveți întotdeauna grijă să:
 –   Alegeți-vă cuvintele cu grijă, deoarece puteți fi privit ca un model de urmat sau puteți avea 

influență asupra cursanților
 –   Identificați-vă propriile valori și prejudecăți pentru a evita să le impuneți altora
       –   Respectați deciziile cursanților, chiar dacă nu le maximizează bunăstarea, atâta timp cât 

înțeleg dedesubturile deciziilor pe care le-au luat (de exemplu, a continua să fumeze chiar 
dacă au venituri mici și le afectează sănătate sau doresc să renunțe la locul de muncă fără a 
avea o altă oportunitate în vedere)

4   You can watch a video called “Ageism is all around us – hear how it affects older people around the world” made by the HelpAge network 
https://www.youtube.com/watch?v=sv41CdxImiU

5   Christman, John, “Autonomy in Moral and Political Philosophy”, The Stanford Encyclopedia of Philosophy (Fall 2020 Edition),  
Edward N. Zalta (ed.), https://plato.stanford.edu/archives/fall2020/entries/autonomy-moral/ 

6  Feinberg, Joel. 1986. The Moral Limits of the Criminal Law: Harm to Self. Oxford: Oxford University Press

https://www.youtube.com/watch?v=sv41CdxImiU
https://plato.stanford.edu/archives/fall2020/entries/autonomy-moral/
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 –   Ajută-i să identifice efectele pozitive și posibil negative ale deciziei lor, punându-i la îndoială. 
Ei pot nota motivele deciziei lor de a reflecta asupra ei mai târziu. Îi va ajuta să învețe din 
experiențele trecute pentru a lua decizii mai bune în viitor.

       –  Folosește propoziții pozitive
       –  Oferă-le spațiu și timp pentru a gândi și a răspunde

Aceste recomandări sunt în plus față de ceea ce ați învățat deja în Modulul 4 Comunicare, în timpul 
căruia ne-am concentrat asupra modului de a interacționa cu cursanții.
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•  Pentru a înțelege dezavantajele interacțiunilor sociale (așteptări, oportunități și mijloace)
•   Să devină conștienți de „rolurile” pe care le joacă cu toții și de posibilele impacturi ale 

acestora asupra vieții cuiva, și în special de riscul de a fi subevaluați.
•   Pentru a înțelege modul în care acest concept poate fi utilizat ca o abordare pentru  

a îmbunătăți competențele

2.   Introducere în conceptul de Valorificare a Rolului Social (SRV)

2.1  Conceptul de Valorificare a Rolului Social
2.2  Riscul devalorizării

1 oră

•  Ai spune că ești liber să-ți trăiești viața așa cum îți dorești?
•  Înțelegeți de ce oamenii iau uneori decizii proaste pentru ei înșiși?
•  Sunteți implicat în viața unei persoane vulnerabile sau marginalizate?
•  Sunteți conștient de conceptul de dinamică a devalorizării sociale?

•   Video: De ce să aflați despre Valorizarea rolurilor sociale (SRV)? (2min10) De Imagine More, 
https://www.youtube.com/watch?v=ffsKjExTZGo

•   Thomas, S. și Wolfensberger, W. (1999). O privire de ansamblu asupra valorizării rolului social 
(citat în University of Ottawa Press, 1999 https://books.openedition.org/uop/2480#ftn1) 

•   Osburn, J. (2006). O privire de ansamblu asupra teoriei valorizării rolului social. Jurnalul SRV, 
1 (1), 4-13.

•   Aplicarea SRV în sprijinirea persoanelor cu dizabilități intelectuale – O privire de ansamblu – 
John Armstrong https://socialrolevalorization.com 

•   Wolfensberger, Thomas, Caruso. Se poate aștepta ca unele dintre „Lucrurile bune ale vieții” 
universale în implementarea SRV să facă mai accesibile persoanelor devalorizate. (1996)

Întrebări de ghidare

Resurse

Conţinut

Obiective

Durata

https://www.youtube.com/watch?v=ffsKjExTZGo
https://books.openedition.org/uop/2480#ftn1
https://socialrolevalorization.com
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2.1 Concepolurilor Sociale
Într-un curs de instruire despre angajabilitate, s-ar putea să vă întrebați de ce învățați despre 
Valorificarea rolurilor sociale. Activitate de brainstorming: Pune-ți două întrebări: 

 1. Ești implicat în viața cuiva vulnerabil sau marginalizat?

Poate fi din cauza unei dizabilitati, a unei stari proaste de sănătate pe termen lung, a bătrâneții 
sau a dificultăților sociale, precum a fi fără adăpost sau a fi refugiat. Sunt unele caracteristici care 
îi determină să fie stereotipati sau excluși, de asemenea, îi pot determina să aibă mult mai multe 
dificultăți în a accesa o educație bună, îngrijire medicală, locuință sau loc de munca. 

 2.  Sunteți conștient de procesul care duce la marginalizare? Despre modul în care 
funcționează societatea noastră și despre modul în care indivizii participă la acest proces?

Există o dinamică de devalorizare socială în societățile noastre, care are un impact major asupra 
drumului de viață al unui individ și asupra alegerilor pe care le face.

Valorificarea rolurilor sociale (SRV) este o teorie bazată pe experiență care vă va ajuta să înțelegeți de 
ce persoanele cu dizabilități sunt devalorizate. Veți învăța că cele mai bune modalități de a schimba 
statutul devalorizat al unei persoane cu dizabilități este de a sprijini persoana să:

 •  Participați și contribuiți la comunitate prin roluri sociale valoroase
 •  Fii atent la imaginea persoanei si a celor din jur
 •  Îmbunătățiți abilitățile și competențele persoanei

Cu alte cuvinte, oamenii au mai multe șanse să experimenteze „lucrurile bune din viață” dacă dețin 
roluri valoroase social, în cadrul resurselor și normelor societății lor. Pe baza acestei definiții, pentru a 
înțelege această teorie și a putea să o folosești cu oamenii pe care îi vei cursa, trebuie să înțelegi două 
concepte: rolurile sociale și „lucrurile bune din viață”.

Definiția teoriei SRV este: „Aplicarea cunoștințelor empirice la modelarea rolurilor 

sociale actuale sau potențiale ale unei parti (adică, persoană, grup sau clasă) – în 

primul rând prin intermediul îmbunătățirii competențelor și imaginii partii – astfel încât 

acestea să fie, pe cât posibil, apreciate pozitiv în ochii perceptorilor” 

(Wolfensberger & Thomas, 2005)
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De exemplu, să spunem că toți avem propriile noastre părtiniri și prejudecăți. Prejudecățile sunt setul 
de ipoteze pe care le facem în legătură cu rasa, genul, religia, orientarea sexuală, aspectul și alte 
trăsături. Cu toții tragem concluzii fără să fim conștienți că o facem. Nu te face o persoană rea, dar 
trebuie să fii dispus să le recunoști și să lucrezi la reprezentările tale pentru a-i putea sprijini pe alții 
fără a le impune opiniile sau limitările. 

Un rol social este o combinație de comportamente, privilegii și responsabilități care este definită social.

Sunt caracteristicile sau așteptările unei persoane care ocupă o anumită poziție în cadrul unui sistem 
social. Ea definește ceea ce „trebuie”, „ar trebui” sau „nu poate” să facă, dar și „poate” și „este permis” 
să facă. Toate elementele unui rol pot fi definite ca fiind aspecte ale așteptărilor deținute atât de 
perceptori, cât și de persoana în rol.Oamenii care încalcă așteptările unui rol nu sunt susceptibili de a fi 
confirmați în acel rol de către alții.

Când o persoană este percepută că se ridică la înălțimea așteptărilor asociate cu un anumit rol, 
spunem că persoana îndeplinește, joacă sau ocupă acel rol.

Rolurile se confruntă cu evaluarea socială și variază de la extrem de apreciate la extrem de devalorizate.

Unele roluri sunt înguste și apare doar în momente și locuri foarte specifice, în timp ce altele sunt 
foarte largi, poate controlând – sau cel puțin afectând – o mare parte din viața unei persoane.

Caracteristicile rolurilor...

 Poate defini o mare parte a unei persoane sau poate fi un aspect restrâns

 Poate fi permanent sau temporar

 Nu este explicit

“Lucrurile bune din viață” pot fi evidențiate prin faptul că o cantitate enormă de oameni dintr-un grup 
social sau dintr-o societate sunt de acord sau converg cu privire la ceea ce își doresc. În întreaga lume 
și epoci, la nivel global am convenit că lucrurile bune din viață sunt:

Demnitate, respect, acceptare, un sentiment de apartenență, o educație, dezvoltarea capacităților 
proprii, o voce în comunitate și societate, oportunități de participare, un nivel material decent de trai, 
un loc cel puțin decent de locuit și oportunități de muncă și auto-susținere.
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SRV se bazează pe înțelegerea că fiecăruia, în orice moment al vieții, îi sunt atribuite unul sau mai 
multe roluri de către ceilalți membri ai sistemului social în care trăiesc. Aceste roluri influențează și 
condiționează toate comportamentele, acțiunile și oportunitățile.

Astfel, de-a lungul vieții noastre ocupăm mai multe roluri majore: copil, student, muncitor, soț, părinte, 
bunici, membru al unui club, al unei asociații, exercitarea unei anumite profesii etc. care ne determină 
în mod important și pe care le ocupăm pentru. O perioadă relativ lungă.

Dar și roluri mai mici și mai temporare: pacient cu un medic, turist, cumpărător, pasager al trenului sau 
al avionului în care se așteaptă să acționăm într-un anumit fel.

Activitate de brainstorming: Reflectați la următoarele întrebări:
 –  Care sunt rolurile sociale valorizate în societatea noastră?
 –   Ai da mai mult sau mai putin credit unui medic tatuat? La o dădacă? La un manager de 

20 de ani? La un profesor cu dizabilitate? etc. De ce? Puteți identifica motive obiective și 
prejudecăți comune?

Cu cât o persoană are mai multe roluri și cu cât aceste roluri sunt mai apreciate, cu atât o persoană 
are mai multe șanse de a experimenta „lucrurile bune din viață”. 

Acasă și comunitate

In jurul casei:
Chiriaș, proprietar, gazdă, bucătar, curățenie, mânuitor, grădinar, 
decorator, colecționar, free lancer
In comunitate:
Vecin bun, membru de supraveghere de vecinătate, client obișnuit, 
cumpărător, participant la activități comunitare

Familie si prieteni
Soție, Soț, Fiu, Fiică, Frate, Soră, Nepot, Nepoată, Unchi, Mătușă, 
Verișoară, Prietenă, Iubit, Logodnic, Altul însemnat, Suflet pereche, 
Prieten, Confident, Amic

Muncă – de obicei 
numită după titlul 
postului

Recepționer, operator de casă, brutar, asistent medical, coleg, membru 
al sindicatului, proprietar, ucenic, stagiar, formator, supraveghetor, 
angajator

Învățare/educare
Student, Profesor, Instructor, Trainer, Mentor, Tutor, Ghid, Entuziast, 
Independent, Savant

Sport / fitnessa
Atlet, Jucător, Concurent, Campion, Fotbalist, Atacant, Jucător de golf, 
Fan, Majorete, Arbitru, Marcator

Creativitate
Artist, Actor, Membru al corului, Muzician, Cântăreț, Compozitor, 
Dansator, Țesător, Poet, Scriitor, Cititor, Abonat, Membru al clubului  
de carte
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SRV identifică 4 dimensiuni pentru orice rol social, care pot fi rezumate ca:
 –   Competențele „obiective” pe care le posedă o persoană
 –   Imaginea, percepția sau interpretarea unei persoane de către alții că poate fi reală sau 

bazată pe prejudecăți și părtiniri
 –   Percepția asupra competențelor pe care le deține o persoană sau atribuirea de competențe 

unei persoane care, de asemenea, pot fi reale sau bazate pe prejudecăți și părtiniri;
 –   Așteptările, oportunitățile și mijloacele, modelele de competențe etc. care sunt oferite unei 

persoane = impactul direct sau indirect al celorlalte 3 dimensiuni asupra vieții și percepției cuiva

Figura 1. O privire de ansamblu asupra valorizării rolului social: a patra dimensiune 7-8

Competențele pe care le  
posedă o persoană

Percepția imaginii / Interpretarea  
unei persoane de către alții

Așteptări, oportunități și mijloace,  
modele de competențe etc. care  

sunt furnizate unei persoane

Percepția competențelor  
pe care le posedă o persoană  
sau atribuirea competențelor  

unei persoane

7    Thomas, Susan, et Wolf Wolfensberger. “5. An overview of Social Role Valorization”. Flynn, Robert J, et Raymond Lemay. A Quarter-Century 
of Normalization and Social Role Valorization : Evolution and Impact. Ottawa : Les Presses de l’Université d’Ottawa | University of Ottawa 
Press, 1999. (pp. 125-159) Web. http://books.openedition.org/uop/2480

8   Textual transcription of the image: Circular diagram indicating the interdependence between the four dimensions of the theory

http://books.openedition.org/uop/2480
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2.2 Riscul subestimării
„Subestimarea este numele dat judecății negative făcute de alții cu privire la valoarea 
relativă a unei alte persoane sau a unei clase de oameni.” 9

Persoane cu risc de diferențiere:
 •   Persoane cu dizabilități neurodivergente (inclusiv dificultăți de învățare și dificultăți de 

învățare)
 •   Persoane cu dizabilități cu deficiențe fizice (inclusiv cele etichetate ca având dificultăți de 

mobilitate, control corporal și integritate corporală)
 •   Persoane cu dizabilități cu diferențe de aspect fizic (inclusiv cele etichetate ca fiind 

desfigurate facial, aspect neobișnuit, supraponderali sau subponderali)
 •   Persoane percepute ca aparținând unui alt grup etnic sau rasial
 •   Persoane de sex sau sexualitate diferită
 •   Persoane care sunt etichetate ca infractori (fie din punct de vedere legal, moral sau nu)
 •   Oameni care nu acceptă normele societale din orice motiv
 •   Persoane care consumă droguri (inclusiv cei care folosesc alcool și nicotină, precum și cei 

care folosesc substanțe chimice numite mai de obicei droguri în societate)
 •   Persoane care manifestă lipsă de control conform așteptărilor societății respective

Când lucrați cu persoane cu dizabilități, este important să știți în ce moduri vor fi probabil judecați 
negativ sau vulnerabile. În același timp, este important să identificăm într-un grup cultural, ce idei 
preexistente pot reprezenta un risc suplimentar de a fi percepute negativ.

Armstrong a detaliat situația specifică a persoanelor cu dizabilități intelectuale:

„Unele așteptări negative sunt că oamenii vor fi lenți, vor arăta emoții nepotrivite, 
vor avea mișcări stângace și interese copilărești, vor fi ușor distrași, tind să fie 
creduli, precum și să se uite cu gura căscată, să se îmbrace ciudat și cu o îngrijire 
proastă și să comunice cu puțin sau vorbire neclară.

Unele dintre rolurile asumate care se potrivesc persoanelor cu dizabilități 
intelectuale ar putea include: copil veșnic, idiot din sat, infractor sexual, incendiator,  
stângaci.” 10

9     John Armstrong (2006). The Application of Social Role Valorization in Supporting People with an Intellectual Disability – An Overview URL: 
https://socialrolevalorization.com/wp-content/uploads/2019/04/Armstrong2006-SRVandIntellectualDisability.pdf

10    John  Armstrong (2006). The Application of Social Role Valorization in Supporting People with an Intellectual Disability – An Overview URL: 
https://socialrolevalorization.com/wp-content/uploads/2019/04/Armstrong2006-SRVandIntellectualDisability.pdf

https://socialrolevalorization.com/wp-content/uploads/2019/04/Armstrong2006-SRVandIntellectualDisability.pdf
https://socialrolevalorization.com/wp-content/uploads/2019/04/Armstrong2006-SRVandIntellectualDisability.pdf
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Această listă de idei și prejudecăți pe care oamenii le pot avea despre o persoană cu dizabilități vă ajută 
să înțelegeți riscurile cu care se confruntă. Dacă se conformează cu oricare dintre acestea, chiar și în cel 
mai mic mod, vor întări fără să vrea stereotipurile negative existente în jurul lor. A fi devalorizat poate duce 
la respingere, neglijare sau maltratare din partea persoanelor cu roluri valoroase. Acele experiențe de a fi 
respins pe baza unor presupuneri false pot duce la ceea ce SRV numește „răni”. Dacă cineva a primit multe 
dintre aceste răni și de la o vârstă fragedă, impactul poate fi devastator și chiar definitoriu pentru viață.

Ca trainer, trebuie să fii atent să nu subestimezi dilema socială cu care se confruntă oamenii și să 
amintești că identitatea ta profesională oferă o relativă siguranță și securitate.

SRV ne învață importanța de a lucra nu numai asupra competențelor și aptitudinilor, ci și asupra 
imaginii pe care o are persoana despre ea însăși și a modului în care este percepută de ceilalți.

Aceasta implică faptul că percepția pe care o avem despre o persoană va influența aptitudinile pe care 
le vom recunoaște în ea, chiar dacă aceasta nu corespunde realității acelor aptitudini.

De asemenea, „rolul” în care se află o persoană va influența percepția pe care o are despre sine și, în 
consecință, comportamentele, aptitudinile și aspirațiile sale.

Prin urmare, este esențial să se urmărească concomitent dezvoltarea abilităților și îmbunătățirea 
percepției (imaginei) unei persoane pentru a extinde posibilitățile care i se deschid și la care își vor 
„permite să pretindă”.

Pentru a le îmbunătăți imaginea socială, puteți începe prin a identifica ideile pozitive pe care le au 
oamenii despre persoana pe care o susțineți, pentru a le îmbunătăți și pe care să le construiți.  
În exemplul nostru, 

Armstrong a identificat impresii pozitive despre o persoană cu o dizabilitate neurologică: 
„Încrezător, inocent, deschis și spontan, spunând lucrurile așa cum le văd ei, bucurie 
în lucruri simple, aducând blândețe de la ceilalți și roluri precum consolatorul plin de 
compasiune, vorbitorul sincer și autentic, conștiința morală a altora și spărgătorul de 
gheață la adunări.” 

11

Pentru a identifica rolurile valoroase pe care le are o persoană, puteți avea o discuție cu ei și cu alte 
persoane din viața lor pentru a face un inventar al tuturor rolurilor și relațiilor pe care le are. Acesta 
va permite fie să se bazeze pe ceea ce există deja, fie să identifice noi roluri pozitive, să actualizeze 
rolurile devalorizate existente sau să facă rolurile negative mai puțin negative. Această activitate va 
ajuta la transformarea poziției, oportunităților și reputației lor în ochii celorlalți.

Cum să contracarăm riscul devalorizării?
–   În primul rând, fiți conștienți de riscul potențial al devalorizării și adoptați un rol proactiv 

pentru a preveni, inversa și compensa poziția dezavantajată în care se află oamenii
–   Apoi, sporiți competențele oamenilor
–   În cele din urmă, îmbunătățiți imaginea lor socială

11   idem
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Domeniu Roluri comune devalorizate Roluri comune valorizate

Relații

• “Servitoare batrana”
• Persoana invechita
• Orfan
• „Oaia neagră a familiei”
• Curvă, proxenetă, gigolo

• Soție, soț, părinte
• Bunic
• Fiu fiica
• Sora frate
• nepotul
•  Mătușă, unchi, nepoată, nepot
• Prieten, confident
• logodnic

Muncă

• Lenes
• Pierde vara
• Fara valoare
• Trantor
• Delasator
• Neglijent
• Molatic

• Muncitor
• Harnic
• Salariat
• Susţinător de familie
• Artist
• Artizan
• membru de sindicat
• Expert
• Ucenic
• Angajator, proprietar de afaceri
• Șeful
• Membru al Consiliului

Educaţie

• Prost
• Cretin/Dobitoc
• Cel mai lent membru al clasei
• Elevul „clasa specială”

• Profesor
• Savant
• Student, elev
• Tutor la egal la egal
• Elev remarcabil

Sport

• Ratat, neica nimeni
• Invalid
• Pierzător
• Inflamat ratat
• Sport rău

• Atlet
• Campion la atletism
• Concurent
• Antrenor
• Fotbalist
• Majoreta

Tabelul 1. Lista rolurilor posibile 12

12   Thomas, Susan, et Wolf Wolfensberger. “5. An overview of Social Role Valorization”. Flynn, Robert J, et Raymond Lemay.  
A Quarter-Century of Normalization and Social Role Valorization : Evolution and Impact. Ottawa : Les Presses de l’Université d’Ottawa | 
University of Ottawa Press, 1999. (pp. 125-159) Web. http://books.openedition.org/uop/2480 

Cei mai mulți dintre noi își doresc o „viață obișnuită”. O viață pe care cineva o poate construi cu 
mijloace și oportunități oferite de societatea noastră și de mediul cultural și nu limitată de dinamici 
precum devalorizarea socială. O modalitate de a permite îmbunătățirea imaginii sociale este de a 
dezvolta o viziune a ceea ce ar putea fi „o viață obișnuită”, pentru a oferi o cerință puternică pentru a 
crea o viață mai bună pentru persoană.

http://books.openedition.org/uop/2480
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•  Înțelegeți nevoia de a dezvolta o viziune
•  Aflați pașii pentru a ajuta pe cineva să dezvolte o viziune

3. Să aibă o viziune clară a unei vieți bune

3.1  Nevoia de a dezvolta o viziune
3.2  Bazele instrumentului de interviu motivațional

•  Activitatea 5.3.1 Job de vis
•  Activitatea 5.3.2 Cele 5 de ce

•  Care ar fi situația ideală?
•  De ce cred că această situație este ideală? Care sunt așteptările tale?

•  Imagine More, cu sediul în Australia https://imaginemore.org.au/resources/your-vision/ 
•   Video (în engleză): „Introduction to Motivational Interviewing – Bill MATULICH- Youtube 

2013. https://youtu.be/s3MCJZ7OGRk
•   Articolul (în franceză):« Encourager le rêve ou confronter à la réalité ? Le dilemme des 

psychologues conseillers en orientation » (Încurajarea viselor sau confruntarea cu 
realitatea? Dilema consilierilor de carieră) – Shékina ROCHAT – În „OSP – L’Orientation 
Scolaire et Professionnelle” – 2015- https://journals.openedition.org/osp/4642

•   Prezentare Powerpoint (în franceză): „L’approche Motivationnelle 2- Les outils 
motivationnels” Profesor Philippe CORTEN – Université Libe de Bruxelles- 2015.  
https://slideplayer.fr/slide/8844987/

•   Articolul (în limba engleză): „Tehnici de interviu motivațional – Facilitarea schimbării 
comportamentului în cadrul practicii generale”. În „AFP – Australian Family Physician” 
volumul 41 – Septembrie 2012. Recuperat pe https://www.racgp.org.au/afp/2012/
september/motivational-interviewing-techniques/

•   Articolul: ”17 Întrebări și abilități de interviu motivațional”- Beata SOUDERS – 2021 – 
    https://positivepsychology.com/motivational-interviewing/
•   Articol (în franceză) – „L’Entretien Motivationnel” – Matthieu FERRY & Collective – 
   https://tcc.apprendre-la-psychologie.fr/l-entretien-motivationnel.html

Întrebări de ghidare

Activități legate

Resurse

Conţinut

Obiective

Durata 3 ore

https://imaginemore.org.au/resources/your-vision/
https://youtu.be/s3MCJZ7OGRk
https://journals.openedition.org/osp/4642
https://slideplayer.fr/slide/8844987/
https://www.racgp.org.au/afp/2012/september/motivational-interviewing-techniques/
https://www.racgp.org.au/afp/2012/september/motivational-interviewing-techniques/
https://positivepsychology.com/motivational-interviewing/
https://tcc.apprendre-la-psychologie.fr/l-entretien-motivationnel.html
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3.1 Nevoia de a dezvolta o viziune
O viziune vă oferă direcție și un scop mai mare. Vă va permite dvs. și persoanei pe care o susțineți să 
evaluați obiectivele și prioritățile imediate, evaluând în ce măsură acestea contribuie la viața viitoare 
pe care și-o doresc.

După cum se vede în modelul de valorificare a rolului social, visele și speranțele noastre pot fi limitate 
de noi înșine și de percepțiile celorlalți, în special pentru persoanele expuse riscului de devalorizare. 
Acest lucru se poate face prin:

 I. Stabilirea obiectivelor pentru a identifica calea

Pentru a sprijini pe cineva, trebuie să definiți natura, durata și obiectivele relației. Pentru a merge mai 
departe, stabilirea obiectivelor este crucială. Având o viziune și stabilirea obiectivelor, vă va ajuta pe 
dumneavoastră și pe persoana cu care lucrați să vedeți calea de urmat pentru a lua decizii mici și mari. 

 II. O viziune pentru a trece peste blocaje

Dacă sunteti perseverent si ambitios, va fi mai ușor să vă mențineți motivația și să vă continuați 
eforturile dacă aveți o viziune clară asupra obiectivelor dvs. De asemenea, vă va ajuta să identificați 
ceea ce este o prioritate, o necesitate și/sau o urgență.
A avea o viziune va crea un sentiment de realizare de fiecare dată când atingeți un obiectiv care vă va 
alimenta motivația de a continua să lucrați în direcția corectă. 

 III. Stabilirea așteptărilor tale

Ce este succesul? Când vei considera că eforturile tale au dat roade? A avea o viziune te ajută să 
definești cum va arăta succesul pentru tine. Te va elibera de așteptările celorlalți să te concentrezi pe 
ceea ce contează cu adevărat pentru tine. Îți va permite să fii mai încrezător în deciziile tale. Iată câțiva 
pași care vă vor ghida pe dumneavoastră și pe persoana pe care o susțineți în găsirea unei viziuni.

Întrebările directoare sunt:

Care ar fi situatia ideala?
De ce cred că această situație ar fi ideală? Care sunt asteptarile mele?
 –   Identifică ceea ce este important pentru tine: în ce crezi, ce vrei să vezi schimbat sau să 

rămână la fel?
 –   Fii creativ: gândește-te în afara cutiei pentru a găsi realizări care te entuziasmează cu 

adevărat.
 –   Notează-l: folosește imagini sau cuvinte pentru a crea o declarație de viziune
 –   Schițați pașii principali: identificați reperele majore

Activitatea 5.3.1
Puteți face activitatea „Jobul de vis”
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3.6  Elementele de bază ale instrumentului  
de interviu motivațional

De ce este schimbarea atât de grea pentru majoritatea oamenilor? De mici suntem introduși în 
schimbare, unii mai des decât alții, iar undeva pe parcurs ne formăm propriile percepții asupra 
subiectului. Ideea de schimbare este adesea atașată unei percepții a riscului sau a fricii. Vorbim 
despre „rezistență la schimbare”.

Chiar dacă avem tendința de a-l privi ca pe un singur eveniment, schimbarea comportamentală are 
loc treptat în timp și cu siguranță vei întâlni obstacole, distrageri și perioade de demotivare. În situații 
complexe, te vei confrunta în mare parte cu ambivalență, deoarece cursantul poate indica atât reacții 
pozitive, cât și negative față de ideea de schimbare. Mai ales dacă au suferit o mulțime de „răni”, așa 
cum am văzut în teoria SRV.

„Ambivalența este starea de a avea două sentimente opuse în același timp sau de a fi 
nesigur despre cum te simți” 13

Pentru a depăși această stare, va trebui să-l ajutați pe cursant să-și găsească propria motivație. 
Ceea ce ne motivează este unic pentru fiecare individ. Psihologii au dezvoltat un instrument numit 
„Interviu motivațional” pentru a ajuta persoanele care suferă de dependență să-și atingă obiectivul 
de sobrietate. Acest instrument este puternic atunci când este utilizat într-un mediu terapeutic. Vă 
propunem să vă oferim o introducere pentru a explica structura lui și cum l-ați putea folosi cu cursanții 
pe care îi veți sprijini. Ca si cadru analitic, vă va permite să deconstruiți unele reprezentări ale minții și 
vă va ajuta să rezolvați ambivalența, făcând propria motivație a unei persoane să devină mai explicită.

Interviul motivațional (M.I.) este o modalitate eficientă de a vorbi cu oamenii despre schimbare. Poate 
fi folosit într-o mare varietate de subiecte: obiceiuri de studiu, practici de sănătate dentară, dietă, 
antrenament, formarea forțelor de securitate, consiliere profesională …

Când să utilizați M.I.? 

Ori de câte ori o persoană se confruntă cu o decizie care necesită un fel de schimbare:
 –  Carieră
 –  Dependențe sau obiceiuri problematice
 –  Locuinţă
 –  Căsătoria
 –  Copii …

13  Definition by the Cambridge Dictionary https://dictionary.cambridge.org/dictionary/english/ambivalence

https://dictionary.cambridge.org/dictionary/english/ambivalence
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Spiritul lui M.I.

Puteți viziona acest videoclip al Dr. Bill Matulich ca introducere: Spirit of Motivational Interviewing
(Amintiți-vă doar că îl folosim într-un mediu non-terapeutic și astfel, în loc să vorbim despre „clinic”, ne 
referim la „formator” sau „educator”)

4 principii de acțiune: P.A.C.E.
 –  Parteneriat: lucrați în colaborare și evitați rolul de expert
 –  Acceptare: respectați autonomia, potențialul, puterea și perspectiva persoanei
 –  Compasiune: țineți cont de interesul superior al persoanei
 –  Evocare: cele mai bune idei vin de la persoana 
Abilitățile de bază ale M.I.:

Activitatea 5.3.2 
Pentru a exersa tehnicile celor 5 de ce, împărțiți cursanții în perechi sau în grup de 3. 
 –  O persoană va duce interviul
 –  Unul va fi intervievat
 –  Și în grup de 3, unul va fi observator. 

Intervievatul identifică un scop personal, intervievatorul îl ajută să-l deconstruiască și să aprofundeze 
ideea întrebând de 5 ori „de ce” fără a încerca să răspundă sau să reformuleze. La final, ei discută 
rezultatele exercițiului.

Afirmarea este una dintre abilitățile fundamentale de interviu motivațional. Trebuie să recunoașteți 
aspectele pozitive și punctele forte pe care cursanții nu le văd singuri, până când o fac. Sprijină 
implicarea, încurajează cursantul să mențină dinamica și construiește încredere. Pentru a forma o 
afirmație, găsiți o putere pe care ați observat-o în ei și reflectați-o înapoi către ei. Trebuie să fii atent să 
acționezi doar ca o oglindă, fără să dai cu părere sau judecată, altfel ai putea influența persoana. 

Veți observa că persoana a dezvoltat o viziune clară atunci când discursul său va fi structurat ca atare: 
 1) Exprimarea liberului arbitru, de ex. „Vreau”, „Îmi doresc”, „Pot”, „Vreau”
 2) Identificarea dezavantajelor, de exemplu, „Pentru că”, „Motivele sunt”
 3) Definirea unui plan, de ex. „Vreau să învăț”, „Mi-ar plăcea să fac”, „Am nevoie”
La final, obiectivul și calea trebuie să fie clare și adaptate la abilitățile și resursele persoanei.

Întrebări deschise
Tehnic: 5 de ce

Reflecţie
Încercați să înțelegeți ceea ce gândește și simte 
persoana respectivă, apoi spuneți-i acesteia

Rezumat
O lungă reflecție a mai mult decât declarația  
persoanei

Afirmații
Premii, Încercări,  
Realizări, Realizări

https://www.youtube.com/watch?v=APPoKvTPhog
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•  Înțelegeți scopul Evaluării Autonomiei
•  Construiește-ți sesiunea de formare

Chestionarul de evaluare a autonomiei te va ajuta sa iti dezvolti programul de formare pornind de la 
nevoile cursantilor. 

4.  Cum se utilizează TTC Workbook –  
Chestionar de evaluare a autonomiei

4.1  Cum se procedează

•  Activitatea 5.4.1 Chestionar de evaluare a autonomiei

3 ore

•  Care ar fi situația ideală?
•  De ce cred că această situație este ideală? Care sunt așteptările tale?

Întrebări de ghidare

Activități legate

Durata

Conţinut

ObIective
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4.7 Cum se procedează 
 1.   Cereți cursanților să completeze chestionarul și să vi-l returneze cu cel puțin 2 săptămâni 

înainte. Îl pot completa singuri sau cu ajutorul unei persoane care îi cunoaște bine. 

 a.  Pentru fiecare întrebare, ei trebuie să verifice abilitățile pe care le-au însușit (0 sau 1) și 
importanța (0 sau 1) pe care au acordat-o stăpânirii acestei abilități.

 b.  De asemenea, pot bifa opțiunea „Fără interes”, de exemplu dacă sunt analfabeti și 
întrebarea este legată de capacitatea de a citi ceva.

 c.  Cel mai bine este dacă își bifează răspunsurile în funcție de punctul lor de vedere și 
apoi le evaluează cu perspectiva unui educator. Dacă cei doi nu sunt de acord, pot folosi 
secțiunea de comentarii.

 2.   Pe baza răspunsurilor, concentrați-vă pe modulele pe care nu le stăpânesc  sau  dar 
acordă importanţă  sau  

 3.   Pentru abilitățile pe care nu le stăpânesc, dar nu le găsesc importante, va trebui să te 
angajezi într-o conversație cu ei despre dezavantajele alegerii lor de a nu fi instruiți. 

În timpul antrenamentului cu participantii, puteți decide să utilizați conținutul pe care l-ați învățat aici, 
despre autonomie și independență, de exemplu, dar nu este obligatoriu. Folosiți-l numai dacă îi ajută 
să înțeleagă dezavantajele alegerilor lor.

De asemenea, puteți utiliza pur și simplu activitățile din Caietul de lucru TTC – Modulul 5 
Autogestionare pentru a-i instrui pe abilități specifice care se vor dovedi utile atunci când căutați un 
loc de muncă sau o activitate de voluntariat. 

Activitatea 5.4.1 
Chestionarul de evaluare a autonomiei de exersat, puteți face un joc de rol cu grupul:
 –  Atribuiți o dizabilitate fiecărui participant și cereți-i să preia chestionarul
 –   Oferiți toate răspunsurile tuturor participanților pentru a analiza și a construi o sesiune de 

formare.

Comparați și discutați alegerile care au fost făcute

De asemenea, puteți face un joc de rol cu un trainer și un stagiar care a verificat multe abilități 
nestăpânite și multe „neimportante”.

Ați finalizat instruirea și sunteți acum gata pentru următorul modul!
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Modulul 6
A deveni trainer

Cadru
Acest modul reuneste ceea ce ati invatat din modulele 1-5. Adaugand la aceste cunostinte, trainerul va fi 
ghidat prin pregatirea, organizarea si facilitarea sesiunilor de formare. Exista mai multe competente care 
sunt aceleasi pentru formator, co-formator și susinator de la egal la egal. Pe parcursul acestui manual, 
modulul va ofera oportunitatea de a cunoaste materialele si exercitiile, aplicandu-le initial pe dvs.

Obiective
Acest modul își propune să vă pregătească pentru formarea co-formatorilor și a susținătorilor 
colegilor. Există mai multe competențe care sunt aceleași atât pentru formator, co-instructor, cât 
și pentru susținător. Pe parcursul acestui manual, modulul vă oferă oportunități de a cunoaște 
materialele și exercițiile, aplicându-le inițial asupra dvs.

Intenția acestui manual este de a vă oferi suficientă îndrumare pentru a efectua instruirea co-
instructorilor și a susținătorilor colegilor în procesele de căutare și păstrare a unui loc de muncă.

Pentru a deveni formator pentru co-formatori și susținători de la egal la egal este important să aveți 
cunoștințe despre sprijinul vocațional, cunoștințe Metodologia de instruire a formatorului, cunotinte 
generale despre dizabilități, precum și experiență în predare, coaching sau formare. În plus, trebuie să 
aveți sau să fiți dispus să dezvoltați o preferință pentru a ajuta oamenii. Trebuie să crezi în „locuri de 
muncă pentru toată lumea”, precum și în expresia „nimic despre noi fără noi”.

Trebuie să fii capabil să te adaptezi la nevoile altor oameni și să poți disemina informații. Sa preferati 
să conduceți un grup, să vorbiți în grup și sa aveti abilitati in formele augmentative de comunicare.

Pentru a deveni un trainer care este capabil să conceapă conținutul de formare pentru a se adapta 
nevoii de moderare, trebuie să-ți dezvolți anumite competențe. În calitate de formator, se așteaptă 
să vă modificați propriul comportament în adaptarea la nevoile cursanților în funcție de dizabilitatea 
acestora. Pentru a face acest lucru, va trebui să vă cunoașteți propria personalitate, stiluri de 
comportament și preferințe.
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Structură
Conținutul este structurat diferit față de modulele anterioare din acest manual. Fiecare capitol începe 
cu o scurtă prezentare sau un rezumat care vă va pune mintea în următorul subiect. Subiectul este 
prezentat sub formă de text scris, puncte, exemple și întrebări la care să reflectați. Acest manual se 
corelează în mare măsură cu Ghidul de activități. 

1.  Trainerul
 1.1  Cine este trainerul?
 1.2  Cine este co-trainerul?
 1.3  Antrenează cei competenți – cine este susținătorul egal?
 1.4  Distincția dintre diferitele modalități de sprijin și dezvoltare
 1.5  Reflecţie

2.  Cum să stabiliți și să mențineți dinamica grupului
 2.1  Povestirea
 2.2  Stabilirea dinamicii de grup
 2.3  Faceți echipă!
 2.4  Mentinerea dinamicii grupului
 2.5  Reflecţie

3.  Cum învățăm
 3.1  Ciclul de învățare experimental
 3.2  Teoria VARK a stilurilor de învățare
 3.3  Teoria inteligențelor multiple
 3.4  Educație bazată pe performanță
 3.5  Reflecţie

4.  Cunoștințe și competențe de bază pentru formatori
 4.1  Cum se prezinta
 4.2  Cum să facilitezi
 4.3  Tehnici de brain-storming
 4.4  Reflecţie

5.  Instrumentele trainerului
 5.1  Setul de instrumente al formatorului

6.  Cum se organizează o instruire
 6.1  Pregătirea
 6.2  Instruire
 6.3  Urmare
 6.4  Practică în viața reală 

7.  Cum să gestionați situațiile problematice
 7.1  Scenarii cu posibilă soluție
 7.2  Situații problematice și posibile soluții
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1. Formatorul
Ăsta ești tu, nu? Faptul că citesti acest manual chiar în acest moment, verifică în mare măsură acest 
lucru. Deci cine ești tu? Și de ce doresti să devi trainer în programul Train the Competent? 

1.1 Cine este formatorul?

Practic, rolul tău în strategiile „Formarea formatorului” este de a disemina informații și cunoștințe 
către cursanți și, astfel, de a-i face pe cursanți capabili să ofere sprijin de bază prin dezvoltarea 
competențelor. Prin acest manual, veți învăța cum să instruiți persoanele cu dizabilități pentru a deveni 
co-instructori și susținători colegi într-un proces de găsire a unui loc de muncă și menținere a unui loc 
de muncă, precum și în viața de zi cu zi.. 

1.2 Cine este co-formatorul?

Co-instructorul poate fi un susținător de colegi cu experiență. Co-instructorul poate fi responsabil 
pentru pregătirea și executarea unor părți ale instruirii sub conducerea dumneavoastră. 

1.3 Formează Competentul – care este susținătorul egal?

În multe cazuri, cea mai bună persoană pentru a sprijini o persoană cu dizabilități, este o persoană cu 
dizabilități similare și experiență proprie cu suportul de coaching profesional. Cu toate acestea, pentru a 
deveni un susținător de la egal la egal este necesar să se ofere persoanelor cu dizabilități care să devină 
susținători de la egal la egal o pregătire extinsă în autocunoaștere, comunicare, management emoțional, 
autogestionare și cunoaștere a dizabilităților. Instruirea își propune să încorporeze cunoștințele și 
competențele în repertoriul lor comportamental prin jocuri de rol, jocuri și exerciții practice practice. 

1.4 Distincția dintre diferitele modalități de sprijin și dezvoltare

Susținătorul egal este cineva care se află în aceeași situație/are experiențe similare cu persoana 
sprijinită și oferă ajutor/sfaturi în probleme practice. Susținătorul de la egal la egal își împărtășește 
propriile experiențe și soluții și este astfel capabil să ofere sprijin emoțional și mental derivat din 
propria experiență în situații similare. locul de munca. Susținătorii colegii conduc echipe de colegi și 
oferă îndrumări practice în situații în timp real.

Co-instructorul participă la formare pentru angajatori, experți, școli, profesori, studenți, școli speciale 
(colegi). Rolul și responsabilitatea co-formatorilor este de a participa la formare, de a oferi părți alese 
ale formării, dar ei nu vă asumați responsabilitatea pentru întregul proces. Co-formatorii își pregătesc 
propriile părți și antrenează aceste părți ale instruirii sub conducerea formatorului.
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Formatorul îi ajută pe cursanți să dezvolte noi abilități, competențe și cunoștințe care pot fi utilizate în 
viața de zi cu zi și la locul de muncă. Formatorii ar putea fi persoane fără dizabilități. Unii co-formatori 
ar putea deveni formatori. Rolul și responsabilitatea formatorilor este de a proiecta formarea prin 
evaluarea nevoilor cu clientul. Ei sunt responsabili pentru întregul proces de formare. Formatorii sunt, 
de asemenea, responsabili pentru evaluarea implementării rezultatelor învățării. Instruirea implică 
dezvoltarea participanților prin experiențe și dezvoltare în grupuri într-un domeniu predefinit și bazat 
pe obiective predefinite. 

1.5 Reflecţie

Gândește-te cine ești și de ce crezi că te vei dovedi a fi un antrenor excelent.

În ce fel considerați că punctele dvs. tari sunt un atu pentru acest rol? 

EXAMPLU: 

Să presupunem că cineva vrea să coacă o prăjitură.

Un susținător de la egal la egal ar ajuta la obținerea de informații/materiale pentru a rezolva 
acest lucru, ar vorbi despre propriile experiențe relevante în coacerea unui tort și ar sprijini  
pe tot parcursul procesului.

Un co-formator ar prelua un rol independent în realizarea tortului sub supravegherea antrenorului.

Un formator selectează acel tip de prăjitură, ajută participanții să înțeleagă cel mai bine de ce 
este important și valoros să-și dezvolte abilitățile, să practice și să stăpânească știința fabricării 
prăjiturii și unde și cum vor putea folosi această competență. Formatorul va prezenta modul de 
preparare a prăjiturii, apoi ar oferi informațiile/materialele necesare, l-ar lăsa pe cursant să coacă 
tortul, să sprijine/controleze procesul și să discute despre experiențele lor.
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2. Cum să stabiliți și să mențineți dinamica grupului  
O dinamică de grup care funcționează bine nu se întâmplă de la sine. Va fi nevoie de mult efort din 
partea dvs. și va fi un proces continuu de menținut. Există, totuși, câteva elemente cheie de reținut în 
timpul pregătirii și implementării procedurilor de formare în grup. 

2.1 Povestirea

Puteți începe cu o poveste. Această poveste ar trebui să fie scurtă și să conțină exemple de dinamică 
de grup nefuncțională. Este posibil să fie nevoie să accentuați prea mult elementele care fac ca grupul 
să eșueze și să utilizați caracteristici umoristice pentru a vă implica publicul. Povestea trebuie să-și 
schimbe direcția pe o cale mai lină spre o dinamică de grup armonică. Deoarece povestirea este o 
strategie interactivă, trebuie să înțelegeți și să includeți grupul în poveste. Folosiți sfaturile descrise 
mai jos în poveste pentru a crea sentimentul de proprietate individuală în rândul membrilor grupului. 

2.2 Stabilirea dinamicii de grup

Începeți prin a le cere să se gândească de ce sunt acolo. Apoi îi încurajezi să o împărtășească 
grupului folosind două sau trei propoziții. Scrieți cuvinte cheie pe tablă și cereți grupului să vă ajute să 
determinați caracteristicile comune ale membrilor grupului. Acest lucru poate crea un sentiment de 
afiliere și părtășie.

Pe măsură ce vă pregătiți pentru a deveni formator pentru persoanele cu dizabilități, sunteți 
responsabil pentru crearea unei facilitări accesibile și incluzive a acestui proces. Gândiți-vă la 
următoarele și țineți cont de ceea ce ați învățat în modulul 1 despre cunoștințele privind dizabilitățile 
și în modulul 5 despre comunicare. Care dintre aceste abordări sugestive pentru identificarea 
elementelor unificatoare în grup se va potrivi scopului dvs.?

– Discuție generală de grup
– Oamenii s-au asociat cu cineva
– Note post-it
– Lista de sugestii pe care oamenii le pot bifa
– Bingo pentru a ne cunoaște (de exemplu, găsiți pe cineva în cameră care are o pisică... etc.)
–  Folosind câteva lucruri de bază similare cu ceea ce ați pune în bingo și faceți oamenii să  

semnaleze dacă sunt similare
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2.3 Făcând echipă!

În calitate de facilitator al grupului, trebuie să acționați ca lider, dar în același timp să încurajați 
participarea democratică și să vă asigurați că fiecare voce este auzită. Cu toate acestea, la începutul 
cursului de pregătire, echipa trebuie să fie stabilită. Rolul tău de lider este important în acest moment, 
iar alegerile pe care le faci în ceea ce privește modul în care se formează cultura de grup sunt 
esențiale. În cele ce urmează, veți găsi câteva sugestii despre cum să construiți inițial cultura de grup.

2.4 Mentinerea dinamicii grupului

În calitate de facilitator, sarcina ta este să menții și să hrănești dinamica continuă a grupului și să faci 
tot posibilul pentru a fi în fața oricăror probleme. Cu toate acestea, în cazul în care apar probleme, veți 
găsi un set de sugestii despre cum să gestionați acest lucru mai târziu în acest modul.

Pentru a menține dinamica de grup și pentru a crea astfel un mediu de învățare eficient pentru 
cursanții tăi, trebuie să întăriți regulile și alte comportamente adecvate de echipă. Amintiți-le grupului 
să se susțină în continuare în respectarea regulilor, precum și a altor comportamente democratice și 
incluzive. În plus, trebuie să planificați evaluarea regulilor de bază în mod regulat. Invitați grupul să 
sugereze modificări sau ajustări și asigurați-vă că sugestiile lor sunt luate în serios.

O altă problemă importantă de luat în considerare este să fii sensibil la nevoile individului. Gândește-te 
la nevoile de acces ale oamenilor. De exemplu, au nevoie de mai mult timp pentru a se gândi la anu-
mite lucruri sau au nevoie de echipamente suplimentare pentru a participa?

– Stabiliți reguli de bază formulate pozitiv
– Acționează ca lider al grupului
– Întăriți respectarea regulilor
– Invitați grupul să furnizeze regulile și sprijiniți-vă reciproc în respectarea regulilor
– Oamenilor li se pot oferi idei despre ce să facă dacă regulile nu sunt respectate.
– Anumite reguli pot fi lucrate pe rând, de exemplu, concentrându-vă la început pe rândul său
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Exemplu de reguli de bază într-un curs de formare digitală

 •   Asigurați-vă că sunteți confortabil și într-un spațiu liniștit (înțelegem că poate fi dificil pentru 
unii, așa că faceți tot ce puteți).

 •   Pentru a vă menține confidențialitatea, vă puteți estompa fundalul sau puteți elimina 
articolele/informațiile personale din vizualizarea camerei (de exemplu, imagini cu familie).

 •   Dacă doriți să părăsiți întâlnirea sau să faceți o pauză, vă rugăm să ne spuneți sau să lăsați 
un comentariu în caseta de chat Zoom.

 •   Este important să acordați oamenilor timp să comenteze fără întreruperi sau fără să se simtă 
grăbiți. Dacă vrei să vorbești, ridică întâi mâna.

 •   Dacă doriți să vorbiți cu un membru din afara grupului, trebuie să obțineți mai întâi 
consimțământul de la acesta. Nu partajați informații personale fără a obține consimțământul 
în prealabil.

 •   Fii atent la limbaj; Vă rugăm să luați în considerare că ceea ce spuneți poate avea un impact 
asupra altora.

 •   Respectați confidențe. Acesta este un „spațiu sigur”. Orice spus în timpul acestor întâlniri nu 
trebuie discutat în afara întâlnirii.

 •   Nu uitați să oferiți feedback! Dorim să îmbunătățim modul în care desfășurăm aceste întâlniri 
și să oferim o experiență care funcționează pentru dvs.

2.5 Reflecţie

Urmăriți videoclipurile de mai jos și gândiți-vă la o experiență din viața dvs. care poate fi transformată 
într-o poveste pe care o puteți spune grupului dvs. Apoi, gândiți-vă la cum să mențineți dinamica de 
grup stabilită.

https://www.ted.com/talks/amy_edmondson_how_to_turn_a_group_of_strangers_into_a_team
https://www.youtube.com/watch?v=fUXdrl9ch_Q
 

https://www.ted.com/talks/amy_edmondson_how_to_turn_a_group_of_strangers_into_a_team
https://www.youtube.com/watch?v=fUXdrl9ch_Q
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3. Cum învățăm?
În această secțiune veți obține o perspectivă asupra modului în care majoritatea oamenilor învață. 
De-a lungul anilor, au fost dezvoltate mai multe teorii pentru a explica modul în care învățăm și de ce ar 
trebui să fie conștient profesorul pentru a facilita învățarea. Cu toate acestea, în acest manual, grupul 
țintă pentru dezvoltarea competențelor sunt persoanele cu dizabilități. După cum se vede în modulul 
1, este important să se facă distincția între diferitele tipuri de dizabilități și să se adapteze formarea 
în consecință. Diferitele tipuri de dizabilitati pot implica o afectare specifică a modului în care indivizii 
învață. Este esențial să fim conștienți de acest lucru în fiecare caz.   

3.1 Ciclul de învățare prin experiență

Teoreticianul educațional David Kolb (1984) sugerează că există un proces ciclic continuu asociat cu 
învățarea. El crede că „învățarea este un proces prin care cunoașterea este creată prin transformarea 
experienței” (1984, p.38). Teoria a fost formulată pentru a prezenta un model de ciclu circular de 
învățare, format din patru etape prezentate mai jos:

Un individ poate începe în orice etapă, dar trebuie să urmeze fiecare etapă a ciclului în secvență:

•   FACE: A face singur, vă oferă experiență concretă.
•   OBSERVARE: Observă ceea ce faci, apoi îți vei înțelege experiența.
•   GÂNDIRE: Gândiți-vă la înțelegerea dvs. și veți obține idei noi despre cum să vă aplicați noua abilitate.
•   PLANIFICARE: Plănuiește-ți să-ți încerce noile abilități și vezi cum funcționează.

OBSERVAȚIA  
REFLECTIVĂ PENTRU  

A ÎNȚELEGE

EXPERIENTA  
CONCRETA PRIN  

A FACE

CONCEPTUALIZARE  
ABSTRACTĂ PENTRU  

GÂNDIRE ȘI ADAPTARE

EXPERIMENTARE  
ACTIVĂ PENTRU  

EXPERIMENTAREA  
EFECTULUI TJE
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În esență, teoria lui Kolb se bazează pe recunoașterea faptului că fiecare individ ajunge într-o situație 
de pregătire cu o varietate de experiențe de viață, o anumită educație anterioară, sub formă de formare 
formală sau informală.

Provocarea pe care aceasta o reprezintă pentru tine, ca trainer, este că trebuie să recunoști acest lucru 
și să te adaptezi. Incapacitatea formatorului de a recunoaște stilul de învățare al cursantului, motivația, 
experiențele anterioare etc. poate împiedica procesul de învățare. În schimb, trebuie să facilitați 
învățarea prin identificarea obstacolelor psihologice sau fizice din calea învățării, cum ar fi lipsa de 
dorință de a învăța, abilități slabe de învățare etc.

Ciclul de învățare în patru etape al lui Kolb demonstrează modul în care experiența este tradusă 
prin reflecție în concepte, care, la rândul lor, sunt folosite ca ghiduri pentru experimentarea activă 
și alegerea de noi experiențe. Prima fază, faza experienței concrete, este cea în care cursantul 
experimentează activ o activitate.

A doua fază, observația reflexivă, este atunci când elevul reflectă în mod conștient asupra acelei 
experiențe pentru a determina dacă se potrivește cu cunoștințele sau amintirile anterioare.

A treia fază, conceptualizarea abstractă, este în care cursantul încearcă să conceptualizeze o teorie 
sau un model a ceea ce este observat, își formulează propriile concluzii și concepte despre ceea ce  
a experimentat.

A patra fază, experimentarea activă, este cea în care cursantul încearcă să planifice cum să testeze un 
model sau o teorie sau să planifice o experiență viitoare pentru a determina dacă concluziile și teoriile 
lor funcționează.

Potrivit lui Kolb, toată învățarea este reînvățare, deoarece învățarea este un proces continuu care se 
bazează pe experiență. Toate etapele acestui ciclu trebuie finalizate înainte ca învățarea adevărată 
să poată avea loc, deoarece fiecare etapă îl ajută pe cel care învață să-și modifice înțelegerea și 
așteptările. Iată o sugestie pentru lectură suplimentară, dacă aveți chef: Kolb, D. A. (1984)  
Experiential Learning, Englewood Cliffs, NJ.: Prentice Hall.
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3.2 Teoria VARK a stilurilor de învățare

Fleming (2001) a propus un model care identifică stilurile de învățare ale participanților în funcție de 
modurile lor preferate de a culege, organiza și gândi despre informații. Modelul VARK este utilizat în 
mod obișnuit în formare, deoarece poate ghida utilizarea unei combinații de tehnici pentru a atrage 
cursanții cu diferite stiluri de învățare dominante. Acronimul VARK înseamnă vizual (V), aural (A), 
citire/scriere (R) și kinestezic (K).

VIZUAL – cursanților care ar dori să vadă informațiile 
prezentate pentru ei pe o tablă albă, flipchart, pereți,  
grafică, imagini și culoare. Cursanții care preferă tehnicile 
vizuale tind să fie mai creativi și artistici decât alții.

AUDITOR – cursanților care ar dori să 
stea pe loc și să asculte. Ei nu fac multe 
note, ci mai degrabă au o memorie care 
poate absorbi informațiile pe care le-au 
auzit și învață eficient făcând acest 
lucru. Afișările vizuale nu sunt la fel de 
importante pentru acești cursanți, dar ei 
apreciază anecdotele interesante etc.

CITESTE, SCRIE – cursanții care trebuie să citească 
informațiile pentru ei înșiși și iau o mulțime de notite. Fișele, 
poate realizate pe PowerPoint, cu spațiu pentru propria luare de 
note, ar completa învățarea acestor studenți.

KINESTETICĂ – cursanților care nu pot sta nemișcați mult timp, le place să se joace cu lucruri. Le 
place să fie implicați activ în învățarea lor. Excursiile de o zi și jocurile de rol s-ar potrivi cel mai bine 
acestor cursanți, deoarece îi vor menține în mod activ alerti și implicați. Tehnicile mai subtile din clasă, 
de exemplu, rotația flipchart-ului, ar menține, de asemenea, cursantul kinestezic interesat și implicat în 
subiect. Cu toate acestea, este important să monitorizați utilizarea instrucțiunilor bazate pe teorie atunci 
când aveți de-a face cu acest tip de cursanți, deoarece acestea se pot pierde într-un corp de informații..

Combinarea diferitelor elemente într-un program de formare crește probabilitatea de eficacitate a 
acestuia, deoarece poate satisface nevoile persoanelor cu stiluri diferite de învățare. Acesta poate fi 
o combinație de metode și componente, cum ar fi părți de curs, utilizarea tablelor albe sau flipchart-
urilor, discuții deschise, lucru în grup, exerciții practice, jocuri de rol etc. Dacă doriți să citiți mai multe 
despre acest lucru, iată o referință: Fleming, N. D. (2001). Stiluri de predare și învățare: strategii VARK. 
Christchurch, Noua Zeelandă: N.D. Fleming.

VARK

AUDITOR

VIZUAL CITIT/ 
SCRIE

KINE- 
STETIC
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3.3 Teoria inteligențelor multiple

Gardner definește inteligența ca fiind „capacitatea de a rezolva probleme sau de a moda produse 
care sunt apreciate într-unul sau mai multe cadre culturale” (Gardner & Hatch, 1989). El a propus că 
există șapte inteligențe, o viziune care diferă foarte mult de cea tradițională, recunoscând doar două și 
anume: inteligența verbală și cea computațională.

Gardner (1983) susține că aceste șapte inteligențe pot fi separate anatomic una de cealaltă, dar rareori 
funcționează independent. În schimb, ele sunt folosite simultan și se completează reciproc. El mai 
susține că atât cultura, cât și biologia joacă un rol în dezvoltarea inteligențelor multiple. Mai exact, din 
cercetările neurobiologice se știe că învățarea este un rezultat al modificărilor conexiunilor sinaptice 
dintre celule. Prin urmare, diferite tipuri de învățare pot duce la conexiuni sinaptice în diferite zone ale 
creierului.

Pe lângă biologie, cultura are și un rol de jucat în dezvoltarea inteligențelor multiple. Diferitele societăți 
acordă o valoare mai mare anumitor tipuri de inteligențe în comparație cu altele și astfel membrii 
individuali ai acestor societăți au o motivație mai puternică de a deveni calificați într-un anumit 
domeniu. Astfel, anumite inteligențe ar putea fi foarte dezvoltate la mulți oameni dintr-o cultură, dar nu 
și la indivizii unei alte culturi.

Cele șapte inteligențe pe care le definește Gardner sunt:

 1.   Inteligența logico-matematică: constă în capacitatea de a detecta tipare, de a raționa 
deductiv și de a gândi logic. Această inteligență este cel mai adesea asociată cu gândirea 
științifică și matematică.

 2.   Inteligența lingvistică: presupune stăpânirea limbajului. Această inteligență include 
capacitatea de a manipula eficient limbajul pentru a se exprima retoric sau poetic. De 
asemenea, permite folosirea limbajului ca mijloc de a reține informații.

 3.   Inteligența spațială: oferă cuiva capacitatea de a manipula și crea imagini mentale pentru a 
rezolva probleme. Această inteligență nu se limitează la domeniile vizuale. Gardner observă 
că inteligența spațială se formează și la copiii orbi. 

 4.   Inteligența muzicală: cuprinde capacitatea de a recunoaște și de a compune tonuri, tonuri și 
ritmuri muzicale. (Funcțiile auditive sunt necesare pentru ca o persoană să dezvolte această 
inteligență în raport cu înălțimea și tonul, dar nu este necesară pentru cunoașterea ritmului.)

 5.   Inteligența corporală-kinestezică: este capacitatea de a-și folosi abilitățile mentale pentru 
a-și coordona propriile mișcări ale corpului. Această inteligență provoacă credința populară 
că activitatea mentală și cea fizică nu sunt legate. 



120Sprijinul acordat de Comisia Europeană pentru elaborarea acestei publicații nu constituie  
o aprobare a conținutului, care reflectă doar opiniile autorilor, iar Comisia nu poate fi trasă  
la răspundere pentru orice utilizare a informațiilor conținute în aceasta.

Erasmus +
TRAIN THE 
COMPETENT

 6. & 7.  Inteligențe personale: include inteligența interpersonală – capacitatea de a înțelege și 
discerne sentimentele și intențiile celorlalți – și inteligența intrapersonală – capacitatea 
de a înțelege propriile sentimente și motivații. Aceste două inteligențe sunt separate 
una de cealaltă. Cu toate acestea, datorită asocierii lor strânse în majoritatea culturilor, 
ei sunt adesea legați împreună. 

Conform Teoriei Inteligențelor Multiple a lui Gardner, toată lumea se naște având cele șapte inteligențe 
și toate cele șapte inteligențe sunt necesare pentru a funcționa productiv în societate. Spre deosebire de 
sistemele de învățământ tradiționale, care pun de obicei un accent puternic pe dezvoltarea și utilizarea 
inteligențelor verbale și matematice, Gardner oferă o bază teoretică pentru recunoașterea diferitelor 
abilități și talente ale cursanților și pentru a recunoaște că acestea sunt la fel de importante. Acest lucru 
are o serie de implicații în ceea ce privește instruirea, deoarece, conform predării Gardner, prin activarea 
unei game largi de inteligențe poate facilita o înțelegere mai profundă a materialului subiectului: 
 •   Educatorii ar trebui să recunoască și să-și modifice predarea astfel încât să inspire cursanții 

să dezvolte o gamă mai largă de talente și abilități.
 •   Educatorii ar trebui să structureze prezentarea materialului într-un stil care să implice 

cursanții care posedă diverse inteligențe
 •   Educatorii ar trebui să-i ajute pe cursanți să-și folosească inteligența mai dezvoltată pentru  

a ajuta la înțelegerea unui subiect care, în mod normal, folosește inteligența lor mai slabă.
 •   Creați „profiluri de inteligență” ale cursanților pentru a putea evalua în mod corespunzător 

progresul individual al cursanților
 •   Elaborați evaluări care să le permită cursanților să explice materialul în felul lor, folosind 

diferitele lor inteligențe, cum ar fi portofolii, proiecte independente, jurnale, sarcini creative etc.

Unul dintre scopurile activităților educaționale este de a ajuta cursanții să dezvolte un sentiment de 
realizare și încredere în sine. Deși nu toată lumea poate fi dotată verbal sau matematic, cursanții pot 
avea o experiență în alte domenii, cum ar fi muzica, relațiile spațiale sau cunoștințele interpersonale. 
Abordarea și evaluarea învățării într-o manieră diferită permite unei game mai largi de cursanți să 
participe cu succes la procesul de învățare (Lazear, 1992)

Dacă doriți să citiți lucrări academice referitoare la cele șapte inteligențe, iată câteva referințe: 
 •   Gardner, H. și Hatch, T. (1989). Inteligențe multiple merg la școală: implicații educaționale ale 

teoriei inteligențelor multiple. Educational Researcher, 18(8), 4-9.
 •   Gardner, H. (1983). Cadre de spirit. New York: Basic Book Inc.Lazear, David (1992). Predarea 

pentru inteligențe multiple. Fastback 342 Bloomington, IN: Phi Delta, Fundația Educațională 
Kappan. (Serviciul de reproducere a documentelor ERIC No. ED 356 227)  
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3.4 Educație bazată pe performanță

Educația bazată pe performanță le permite cursanților să-și folosească cunoștințele și abilitățile în 
contextul sarcinilor practice, spre deosebire de abordarea tradițională a educației, care urmărește 
stăpânirea justă a cunoștințelor și abilităților. Astfel, le permite cursanților să se implice nu numai cu 
produsul final, ci și cu procesul prin care li se cere să rezolve problemele și să ia decizii.

În plus, educația bazată pe performanță stimulează dezvoltarea altor dimensiuni importante ale 
învățării, și anume aspectele afective, sociale și metacognitive ale învățării. 

În ceea ce privește aspectul afectiv (emoțional) al învățării, educația bazată pe performanță motivează 
cursanții să participe la sarcini interesante și semnificative. Îi ajută să dezvolte un sentiment de 
mândrie în munca lor, stimulând încrederea în abilitățile țintă. Încurajarea cursanților să experimenteze 
cu creșterea controlului lor asupra abilității ameliorează anxietatea privind „a greși”. Acest lucru îi 
motivează și mai mult să investească în învățarea respectivei abilități.

Aspectul social al învățării se reflectă în interacțiunea între egali pe care o necesită sarcinile bazate 
pe performanță. Elevii dezvoltă astfel abilități sociale utile pentru viață. O astfel de muncă de 
cooperare duce la îndrumarea colegilor și la alte tipuri de interacțiune socială, cum ar fi negocierea, 
atingerea unui consens, respectarea opiniilor celorlalți, contribuția individuală la efortul de grup și 
responsabilitatea comună pentru îndeplinirea sarcinilor.

În ceea ce privește aspectul metacognitiv al învățării (gândirea cursanților despre propria învățare), 
abilități precum reflecția și autoevaluarea contribuie, de asemenea, la procesul de învățare. Când 
formatorii cer cursanților să se gândească la ceea ce învață, la modul în care învață și la cât de bine 
progresează, ei dezvoltă abilități care îi fac elevi mai independenți și critici.

3.5 Reflecţie

De ce crezi că este important pentru tine, ca trainer, să știi ceva despre modul în care oamenii învață și 
că diferiți oameni învață în moduri diferite? 

Urmărește videoclipul de mai jos pentru inspirație: 
https://www.youtube.com/watch?v=IfzrN2yMBaQ

Urmăriți videoclipurile de mai jos și reflectați asupra designului universal pentru învățare și variabilității 
elevilor. De ce este important pentru tine, ca trainer, să fii conștient de acest lucru?

Learner Variability – YouTube:
https://www.youtube.com/watch?v=x76ylvROOq0

https://www.youtube.com/watch?v=IfzrN2yMBaQ
https://www.youtube.com/watch?v=x76ylvROOq0
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4. Cunoștințe și competențe de bază pentru formatori
 
Cunoștințele de bază necesare pentru a deveni formator în programul Train the Competent sunt 
prezentate în modulele 1 – 5. Este important pentru dvs., ca formator, să posedeți abilitățile de bază și 
să puteți utiliza aceste abilități în funcție de nevoile cursantului dvs. Abilitățile de bază sunt, după cum 
știți, cunoștințele privind dizabilitățile, autocunoașterea, managementul emoțional, comunicarea și 
autogestionarea. Aceste abilități de bază sunt toate conectate și depind unele de altele. Cu toate acestea, 
comunicarea (modulul 4) iese în evidență ca o caracteristică de bază care conectează toate celelalte.

De exemplu, dacă cursanții tăi sunt surzi și urmează să fie formați ca susținători egali pentru 
persoanele surde, meseria ta ca formator este în mare măsură influențată de competența ta de bază de 
a comunica cu persoanele surde. Nu veți putea face treaba fără această competență specifică. Acest 
lucru este valabil pentru toate celelalte tipuri de dizabilități. Trebuie să știți să comunicați într-un mod 
în care cursanții dvs. înțeleg.

Un element cheie în abilitățile de comunicare de bază necesare formării persoanelor cu dizabilități, 
este cunoștințele privind dizabilitățile (modulul 1). Pentru a face cu succes o abordare empatică, 
trebuie să vă pregătiți cunoscând dizabilitatea la îndemână.

De exemplu, dacă cursanții tăi au autism și urmează să fie formați ca susținători de egali pentru 
persoanele cu autism, trebuie să știi ce implică această afecțiune și să reflectezi asupra ei din diferite 
perspective cu privire la modelele de dizabilitate. Ce creează bariere pentru o persoană cu autism 
atunci când se confruntă cu cerințele și așteptările societății? Cum poți reduce această diferență?

Formarea de autocunoaștere, managementul emoțional și autogestionarea contribuie toate la 
împuternicirea persoanei cu dizabilități și la sporirea gradului în care persoana poate fi directorul 
general al propriei vieți. În ceea ce te privește ca trainer, este important să fii conștient de diferența 
dintre a fi independent și a fi autonom.

După cum puteți vedea, abilitățile de bază sunt de o importanță esențială pentru jobul de formator. 
Cu toate acestea, va trebui să dezvolți și să dobândești competențe în ceea ce privește modul de 
prezentare a materialului și cum să facilitezi sesiunile de formare. Mai mult, trebuie să învățați cum să 
organizați formarea și cum să gestionați situațiile problematice. 

4.1 Cum se prezinta

O parte a slujbei dvs. de formator este să prezentați curriculum-ul descris în Caietul de lucru. 
Prezentarea este o abilitate care necesită repetiție pentru a fi menținută și îmbunătățită. În cele ce 
urmează veți găsi sugestii despre cum să vă pregătiți pentru prezentarea materialelor de instruire. 
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Structura prezentării
Prezentarea are 3 părți principale: Introducere, conținut principal și închidere.

Planificarea prezentării vizuale

Introducere 
20%

Conținut  
principal 70%

Închidere 
10%

Spune-le  
ce vei  
spune

Spune-le  
conținutul

Spune-le  
ce ai spus

Prinde-le!

Prinde-le!

Prinde-le!

Există întotdeauna liniștitor să ai niște reguli generale de urmat. Deci, atunci când faceți o prezentare 
vizuală, ar trebui să aveți în vedere următoarele:

Primul deget mare: O prezentare de 20 de minute necesită aproximativ  
10 diapozitive.

Al doilea deget mare: O prezentare de 10 minute necesită aproximativ  
6 diapozitive.

Al treilea deget mare: Pe fiecare diapozitiv: 1 imagine și 1 mesaj care 
conține 6-8 rânduri, 6-8 cuvinte cu distanță de 10 m 3 cm dimensiune font.

În plus, în pregătirea prezentării, ar trebui să luați în considerare și câteva aspecte ale aspectului dvs. 
Doriți să acționați profesional și să căutați aprobarea publicului dvs. Un aspect profesional poate fi 
diferit din punct de vedere cultural, în funcție de țara din care sunteți sau de etnie, mediul social și așa 
mai departe. Dar există câteva reguli de bază pentru a asigura un aspect profesional în general.
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“Îmbrăcați-vă corespunzător pentru public”
Sigur, e ușor, crezi. Ei bine, chiar este? Ai întâlnit vreodată pe cineva care are un stil complet diferit de 
tine? Acea persoană s-a îmbrăcat corespunzător, după propriul gust, dar tu, pe de altă parte, o găsești 
că se îmbracă nepotrivit. De exemplu,  ar trebui să-ți inchizi nasturi, la bluza, până la capăt sau este 
bine să lași câțiva nasturi deschiși? Este bine să porți îmbrăcăminte revelatoare? Fusta ta, atunci, cât 
de scurtă sa fie considerata potrivita? Și pentru băieți, cravată sau fără cravată? Păr vizibil pe piept? 
pantofi de sport? Ce zici să-ți călci cămașa, ți se pare necesar?

Un alt exemplu sunt blugii. Aceasta este o îmbrăcăminte extrem de dependentă de cultură. În unele culturi, 
blugii sunt considerați adecvați, atâta timp cât fac parte dintr-o ținută frumoasă. În alte culturi, blugii sunt 
considerați îmbrăcăminte casual și, prin urmare, nu trebuie purtati în medii profesionale și sociale.

Deci, cel mai bun mod de a descrie „îmbrăcămintea adecvată” este „îmbrăcămintea neutră”. Iată 
câteva sugestii utile:

Pentru doamne
–   Blazer sau cardigan
–   Cămașă, bluză sau pulover ușor
–   Fusta (până la genunchi), pantaloni rochii sau pantaloni chino
–   Ciorapi (fără picioare sau picioare goale)
–   Tocuri semiînalte sau fara toc
În nuanțe de albastru, gri, aproape alb, maro și negru. 

Pentru domni 
–   Blazer, vestă sau pulover
–   Cămașă și cravată sau cămașă cu nasturi
–   Pantaloni sau pantaloni chino
–   Ciorapi
–   Pantofi, cizme, mocasini sau mocasini
În nuanțe de albastru, gri, aproape alb, maro și negru.
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Prima impresie este esențială”
Pe care toți putem fi de acord. Dar cum facem asta? Cum ne asigurăm că facem o primă impresie bună? 
În primul rând, lucrurile de bază. Fă duș și asigură-te că hainele tale sunt curate. Rade sau tunde barba si 
aplica deodorant. Același lucru este valabil și pentru doamne, în afară de tunderea bărbii, desigur.

Deci, tot pe tema igienei. Ce zici de parfum și aftershave? Probabil știi că multor oameni consideră 
că este deranjant dacă cineva aplică o doză mare de parfum sau aftershave. Rețineți că chiar și o 
cantitate mică de produse de igienă parfumate poate provoca disconfort altora.

Ei bine, ești curat și arăți proaspăt. Ce altceva poți face pentru a face o primă impresie bună? Fii la 
timp! De fapt, ar trebui să fii acolo devreme pentru a te asigura că ești primul. Faceți-vă pregătirile, 
faceți cafea, pregătiți ceai, apă rece, asigurați-vă că există pahare și așa mai departe. Pe măsură ce 
participanții încep să apară, fiți atenți și prietenoși, oferiți-le cafea sau ceai. Nu trebuie să vorbiți puțin, 
cu excepția cazului în care vine de la sine, asigurați-vă doar că sunt confortabile.

Asigurați-vă că salutați personal fiecare persoană care participă la sesiune. Zâmbește și privește 
oamenii în ochi. Salutați-i cu o strângere fermă de mână și repetați-le numele înapoi în introducere.  
Fă-i pe fiecare persoană să se simtă importantă și că ești deosebit de fericit să-l cunoști. 

“Vorbește despre sentimentele tale”
Pentru a clarifica, nu vorbi despre emoțiile tale cele mai profunde și despre gândurile interioare. Dar 
să-ți exprimi sentimentele de entuziasm și nervozitate în legătură cu această primă zi de curs, ar putea 
fi o modalitate plăcută de a uniformiza relația dintre tine ca trainer și grupul de cursanți. Imaginează-ți 
cât de nervoși sunt și chiar și puțin speriați. I-ar putea ajuta să se relaxeze și să devină mai receptivi la 
învățare atunci când știu că și tu ești nervos. Dar rețineți că cel mai important sentiment de afișat este 
entuziasmul. 

“Folosiți mijloace vizuale bune”
Pentru a-i „prinde!”, trebuie să planificați utilizarea ajutoarelor vizuale chiar de la început. Puține lucruri 
sunt mai neaparate decât cineva care începe o prezentare cu un discurs. Prin urmare, trebuie să 
planificați cu atenție utilizarea unei varietăți de mijloace vizuale. Poate poți pregăti o prezentare video 
a ta, așa-numitul Elevator Pitch? 

Apoi, urmați cu ajutorul ajutoarelor vizuale care se potrivesc cu conținutul prezentării dvs. Alternați 
între power-point, tablă albă, fișe și clipuri amuzante pentru a menține spiritul.
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“Acordați atenție publicului”
În următoarea fază, te pregătești ce să spui, cum să folosești ajutoarele vizuale, cum să faci o 
primă impresie bună și îți exprimi sincer sentimentele despre faptul că ești nervos și epuizat. Acum 
cursul poate începe. Sarcina ta este să te conectezi cu publicul și să-ți ajustezi comportamentul de 
prezentare în consecință. Este ușor să uiți de relația interpersonală care este crucială pentru obținerea 
unui rezultat bun de antrenament. Cu alte cuvinte, trebuie să fii multi-focalizat. Trebuie să fii atent cu 
prezentarea și cu obiectivele tale de antrenament, dar și să fii sensibil la public. I-ai „Apucă!”? Reușiți 
să „Țineți-le!”? Și în sfârșit, i-ai „convins!”? Nu știi asta decât dacă acorzi atenție publicului tău. 

“Vorbește cu entuziasm și articulează clar”
Este important pentru tine să arăți entuziast și să faci articulații clare, dar s-ar putea să simți că acest 
lucru este mai ușor de spus decât de făcut. Dacă nu te pregătești pentru asta și o exersezi. Te-ai auzit 
vreodată făcând o prezentare? Suni la fel de entuziasmat pe cât crezi sau vocea ta intră într-un ton 
ceva mai monoton pe măsură ce mergi? Te-ai simțit vreodată alunecând pe un ton murmurător?  
Riscul ca acest lucru să se întâmple este iminent. Iată câteva sfaturi utile de prevenire:

 –   Cunoaște-ți bine subiectul.

 –   Cunoaște-ți publicul – dacă este posibil, obține câteva informații despre grup în avans.

 –   Exersează în fața unei oglinzi.

 –   Înregistrați-vă făcând o prezentare și monitorizați-vă progresul.

 –   Împărțiți prezentarea în părți mai scurte de vorbire.

Mult succes la repetiții și la îmbunătățirea abilităților de prezentare. Acum trec la ceva complet diferit. 
Ține-te bine!



127Sprijinul acordat de Comisia Europeană pentru elaborarea acestei publicații nu constituie  
o aprobare a conținutului, care reflectă doar opiniile autorilor, iar Comisia nu poate fi trasă  
la răspundere pentru orice utilizare a informațiilor conținute în aceasta.

Erasmus +
TRAIN THE 
COMPETENT

4.2 Cum să facilitezi 

În calitate de trainer, sarcina ta este de a facilita sesiunile de formare. Aceasta nu este o sarcină de 
preluat nepregătit. În caz contrar, vei simți în curând că ești aruncat în capătul adânc al piscinei în timp 
ce nu poți înota. Pregătirea este cheia. Iată câteva sfaturi generale, dar utile despre cum să pregătiți și 
să implementați facilitarea. În plus, veți cunoaște un arhitect, un pilot și un ghid.

Ce este facilitarea? Facilitarea este, de fapt, complet diferită de prezentare. În calitate de facilitator, 
faci parte din grup și toți membrii sunt la fel de importanți. Rolul tău în grup este să ai grijă de reguli. 
Puteți fi responsabil pentru stabilirea modului în care grupul ar trebui să comunice și când și cât de 
lungi ar trebui să fie pauzele. De asemenea, poate fi necesar să organizați sesiunile și să determinați 
conținutul sesiunilor, precum și ce metode să utilizați în activitățile de brainstorming.

Acest lucru este ușor atunci când aveți un grup bun cu care să lucrați. Depinde de tine să-i menții 
interesați și deschiși. 

Cel mai important element pentru a te asigura că apreciezi cu adevărat participanții este să-i cunoști 
înainte de începerea programului de formare. Vă puteți pregăti descoperind ce fel de dizabilitate/stare de 
sănătate au participanții. Sunt un grup omogen în care au un singur tip de dizabilitate/stare de sănătate 
sau este un grup mixt de diferite tipuri de dizabilități? Pentru a vă pregăti cel mai bine pentru acest lucru, 
trebuie să utilizați cunoștințele pe care le dobândiți în modulul 1 din acest curs. Aici ați învățat despre 
diferite tipuri de dizabilități, dar, cel mai important, ați învățat să aveți o mentalitate incluzivă.

În plus, modulul 4 despre comunicare va fi util în scopul facilitării. Trebuie să știți cum să vă adaptați la 
modul de comunicare al participantului pentru a lua în considerare pe deplin expresia și indicațiile lor. 
În plus, modul tău de comunicare va întări sentimentul de respect reciproc, libertatea de alegere și de 
vorbire într-o atmosferă sigură, previzibilă și pozitivă. În acest fel, facilitarea ta va spori oportunitatea 
participantului de a-și face propriile descoperiri și de a învăța abilități valoroase și competențe.

Care sunt calitățile de caracter ale unui facilitator

Facilitatorul afișează o apreciere autentică față de participanți.  
Nu are rost să-l prefacem, aprecierea trebuie să fie reală și sinceră.

Ulterior, obțineți respect reciproc și prietenie reală. Asigurați libertatea de alegere și libertatea  
de exprimare. 

Considerați importante expresiile verbale ale participanților, precum și celelalte indicații ale acestora.

Faceți tot posibilul pentru a crea o atmosferă pozitivă.
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Pregătirea prin cunoașterea participanților va face, de asemenea, parte din munca pe care o faceți 
atunci când pregătiți formarea. Acest lucru va fi descris în detaliu mai târziu în acest modul și, în 
sfârșit, veți vedea întreaga imagine a ceea ce ați citit și învățat în timpul acestui curs de formator.

Arhitectul, pilotul și ghidul
…intră într-un bar... Nu, serios, facilitatorul își asumă aceste trei roluri în procesul de facilitare. 
Arhitectul face planificarea și pregătirea. Pilotul controlează sesiunile și se asigură că le ține pe  
drumul cel bun. Ghidul este refugiul sigur care dă dovadă de încredere și leadership, chiar dacă  
grupul se confruntă cu turbulențe. Amintiți-vă, pilotul și ghidul depind foarte mult de arhitect.  
Aceasta înseamnă că faza de planificare este crucială pentru rezultatul final. 

Arhitectul-faza de pregătire și planificare
În calitate de facilitator, sarcina dumneavoastră este să pregătiți sesiuni de formare în care 
participanții le găsesc motivanți și interesanți. În acest fel, participanții vor profita la maximum de 
oportunitatea de învățare oferită de sesiune. Pentru a face pregătiri trebuie să definiți clar scopul 
fiecărei sesiuni. Trebuie să vă asigurați că toți cei implicați în stabilirea instruirii au aceleași așteptări. 
Care vor fi responsabilitățile co-formatorului și de ce? Care vor fi responsabilitățile tale și de ce? 

Pentru a vă ajuta să obțineți această imagine clară, va fi înțelept să stabiliți un obiectiv clar pentru 
sesiunea de antrenament. Va fi o idee bună să faceți o strategie de măsurare pentru a urmări rezultatul 
vizat al instruirii. Modul în care alegeți să faceți acest lucru va fi ghidat în primul rând de nevoile 
participanților. Cum vă puteți asigura că participanții sunt conștienți de țintă? Și cum îi puteți implica  
în stabilirea unui acord la care să fie atins obiectivul?

În calitate de facilitator al formării co-formatorilor și a susținătorilor colegilor, trebuie să planificați 
mai mult decât o zi. Cel mai bun lucru de făcut este să planificați în prealabil întreaga secvență 
de antrenament. Acest lucru vă va permite să obțineți o privire de ansamblu și control și un efect 
liniştitor asupra participanţilor. În plus, pe măsură ce aveți o privire de ansamblu, sunteți liber să faceți 
ajustările și modificările necesare pe măsură ce se desfășoară secvența de antrenament, fără a pierde 
controlul asupra modului în care puteți ajunge la rezultatul vizat.

Astfel poți fi pregătit pentru neașteptat. Sunteți pe deplin capabil să rămâneți deschis la nevoile 
participanților. Poate că va trebui să părăsiți planul bine pregătit, dar este în regulă pentru că dețineți 
controlul. Acest lucru vă permite să rămâneți deschis, cinstit și autentic față de participanții dvs.  
Și acesta este cel mai important element al sarcinii de facilitare, participanții trebuie să aibă încredere 
în tine pentru a profita la maximum de sesiuni și de secvența completă de antrenament.

Să sperăm că acum realizezi că faza de planificare și pregătire necesită timp. Deci, asigurați-vă că 
lăsați suficient timp pentru asta. Nu uitați să lăsați timp pentru evaluarea și restructurarea planului  
pe toată durata sesiunii. 
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Ceea ce caracterizează procedura de facilitare?

Faceți cunoștință cu participanții dvs
–   Concentrați-vă pe oameni și încercați să înțelegeți cine sunt aceștia.
–   Ce fel de dizabilitate are participantul?
–   Se cunoaște cineva dintre ei de dinainte?

Definiți scopul
–   Ai nevoie de o idee clară despre scopul sesiunii.
–   Asigurați-vă că toți cei implicați în stabilirea instruirii au aceleași așteptări.

Stabiliți un obiectiv clar
–   Aranjați o strategie de măsurare pentru a urmări sau urmări rezultatul vizat al instruirii.
–   Asigurați-vă că participanții sunt conștienți de țintă și sunt implicați în stabilirea unui acord la 
care ținta este atinsă. 

Planifică mai mult decât o zi
–   Planificați în prealabil întreaga secvență de instruire.

Pregătește-te pentru neașteptat
–   Rămâneți deschis la nevoile participanților.
–   Poate va trebui să-ți părăsești planul bine pregătit, dar asta e ok.
–   Rămâi deschis, sincer și autentic față de participanții tăi.  

Faza-pilot a procesului de facilitare
Procesul de facilitare constă din trei părți. Pentru a păstra analogia zborului, deoarece sesiunea este 
zborul, partea întâi este decolarea, partea a doua este croaziera și partea a treia este aterizarea. Sau, 
fără analogie, introducerea, explicația și finalizarea. Pilotul controlează călătoria și păstrează o direcție 
constantă pentru a ajunge la timp. De asemenea, pilotul se asigură că face pregătirile necesare înainte 
ca grupul să sosească la sesiune.
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Dar mai întâi, deplasarea. Iată câteva sfaturi despre ce ar trebui să pregătească pilotul înainte de decolare:
 –   Asigurați-vă ca si camera este curată și ordonată.
 –   Pregătiți ceai și cafea și puneți la dispoziție cești.
 –   Asigurați-vă că toate fișele și activitățile necesare sunt tipărite și gata pentru a fi distribuite.
 –   Obțineți o tablă flip over sau albă și diferite markere de culoare (care funcționează!).
 –   Verificați dacă proiectorul funcționează și dacă există o conexiune stabilă online.
 –   Informați-i pe ceilalți care participă, de exemplu un notator, un cronometru sau un tehnician.

Acum, participanții încep să sosească. Pilotul îi întâmpină pe toată lumea cu o strângere de mână, 
un zâmbet, un contact vizual și un schimb de nume. Pilotul trimite numele înapoi pentru a îmbunătăți 
amintirea pentru mai târziu. De exemplu, „Îmi pare bine să te cunosc, Peter. Te rog, ia loc.’ 

Decolarea
Când toată lumea este pe locul lor, pilotul începe sesiunea. Iată câteva sfaturi pentru a face decolarea 
și urcarea în altitudine cât mai lină.
 –   Bun venit grupului, spunându-ți numele și spune-le ceva despre tine.
 –   Parcurgeți agenda și rolul dvs. de facilitator și răspundeți la întrebări.
 –   Clarificați unde merge grupul și harta pentru a ajunge acolo.
 –   Fă-ți timp să cunoști oamenii din grup făcând un spărgător de gheață sau două
 –   Familiarizați grupul cu conținutul în care este vorba sesiunea.
 –   Faceți o activitate de brainstorming despre subiect pentru a-și identifica nivelul de 

cunoștințe.

Croaziera
Când pilotul atinge altitudinea de croazieră, pilotul automat este lansat, iar ghidul preia controlul. Dar 
unele elemente sunt încă la latitudinea pilotului. Asta în cazul turbulențelor, în special. Atunci pilotul și 
ghidul trebuie să lucreze împreună.

Problemele trebuie abordate într-un mod democratic. Ghidul se asigură că procesul se desfășoară 
bine, iar pilotul se ocupă de corecția de la mijlocul cursei și poate de o schimbare de direcție fără a 
pierde urma țintei din față. Pilotul poate face acest lucru datorită planificării arhitectului și cu ajutorul 
judecății relaționale a ghidului. Asigurați-vă că evaluați rezultatul situației problematice în cazul în care 
este necesară o ajustare pentru sesiunile viitoare.

Aterizarea
Pilotul îi anunță ghidului că coborârea a privit, iar ghidul face pregătirile necesare pentru aterizare. 
Pilotul preia controlul și se asigură că participanții rezumă ceea ce au învățat și dacă acest lucru le-a 
îndeplinit așteptările. Pilotul afișează măsurătorile sesiunii, pentru a arăta că participanții sunt pe 
drumul cel bun. Orice modificare trebuie inclusă. Pentru a încheia totul, pilotul oferă o previzualizare a 
conținutului sesiunii următoare și reamintește grupului de rezultatul general al cursului. 

Pilotul mulțumește grupului pentru participare și le urează o zi bună. Aeronava a aterizat în siguranță. 
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Faza de ghidare a implementării
După cum știți deja citind pasajul de mai sus, sarcina principală a ghidului este în timpul „croazierei”. 
Cu toate acestea, ghidul este întotdeauna alert și gata să intervină în timpul decolării și aterizării și 
în timpul planificării arhitectului pentru a asigura în permanență bunăstarea grupului. Superputerea 
ghidului este abilitatea de a se adapta. Atunci când lucrezi cu oameni cu diferite tipuri de nevoi, din 
cauza dizabilităților, acest lucru este de o importanță excepțională.

Pe scurt, ghidul este să conducă grupul, să transmită încredere, să îi facă pe participanți să reflecteze 
și să ia parte la activități și practici.

Cu toate acestea, s-ar putea să doriți să reflectați asupra modului de jonglare cu cele trei roluri diferite 
în același timp. Nu există nicio diferență specifică între cei trei în momentul în care sunt activi. Asta 
depinde în întregime de tine. Cât de bine stăpânești asta depinde de capacitatea ta de adaptare și 
de măsura în care te confrunți cu rezistența la schimbare. Din fericire, capacitatea ta de adaptare se 
poate îmbunătăți prin practică, reflecție și cunoștințe. Acesta este exact ceea ce faci acum, urmând 
acest curs pentru a deveni trainer în programul Train the Competent. Modulele anterioare 1 – 5 din 
această carte v-au făcut foarte capabili să vă adaptați la nevoile persoanelor cu dizabilități. În plus, 
veți dezvolta constant această abilitate în timpul viitoarelor sesiuni de antrenament. 
your future training sessions.

În cele ce urmează, procedura de facilitare este inclusă în secțiunea referitoare la tehnicile de 
brainstorming. Este util să începeți fiecare secțiune cu o activitate de brainstorming pe un anumit 
subiect, pentru a afla ce știu deja participanții. Grupul de participanți pe care îl aveți în fața voastră toți 
au unele experiențe și este posibil să fi efectuat programe de formare similare. Întrebând participanții 
să-și facă brainstorming ideile cu o întrebare de genul „Ce știi despre .....?” , vă veți face o idee despre 
ceea ce ei știu deja (și nu știu). Acest lucru va economisi timp prețios pentru toată lumea. Veți putea 
să vă concentrați pe cunoștințele pe care nu le au și să dezvoltați acest lucru.

Adaptabilitate

Rezistenta la 
schimbare
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4.3 Tehnici de brainstorming

Acum, care este primul lucru care vă vine în minte când auziți cuvântul brainstorming? Și care este al 
doilea și al treilea? Dacă scrieți cuvintele și le încercuiți, apoi conectați cercuri cu o linie la cuvântul 
încercuit „brainstorming”, aproape ați creat un model despre modul în care majoritatea oamenilor 
imaginează „brainstorming”, dar există mai mult decât atât. .Și acum vei privi „brainstormingul” din 
perspectiva facilitatorului.

Arhitectul planifică și pregătește brainstorming-ul în funcție de caracteristicile grupului. 
 –  Ce subiect sau problemă este potrivită pentru brainstorming?
 –  Care este scopul brainstorming-ului acestui subiect sau problemă anume?
 –  Ce tehnică de brainstorming se va potrivi cel mai bine grupului? (Vezi lista de mai jos)
 –  De ce această tehnică se potrivește cel mai bine grupului?
 –  Definiți numărul de participanți potriviti pentru brainstorming în grupuri mici.
 –  Realizați un orar adaptat nevoilor participanților
 –   Decideți la ce oră ar trebui să fie programată brainstorming-ul în timpul sesiunii de 

antrenament.

Pilotul face toate acomodarile practice si pastreaza structura.
 –  Adunați toate materialele necesare (post-it-uri, fișe).
 –  Asigurați-vă că fiecare masă este echipată cu pixuri, markere, hârtie.
 –  Comunicați clar ce vor face grupurile.
 –  Comunicați clar planul pentru pauze.
 –  Amintiți participanților regulile de comportament în grup.
 –  Demonstrați ce ar trebui să facă grupul.
 –  Începe procesul de grup. 

Ghidul participă și se adaptează la nevoile grupului și la nevoile indivizilor.
 –  Observați grupul.
 –  Observați individul.
 –  Observați interacțiunile.
 –  Plimbați-vă prin cameră printre mesele de grup.
 –  Analizează – ce se va întâmpla în continuare?
 –  Intervine dacă este necesar.
 –  Răspunde la întrebări.
 –  Pune întrebări pentru a menține participantul pe drumul cel bun.
 –  Nu vă pierdeți niciodată vederea de ansamblu.
 –  Simțiți atmosfera.
 –  Faceți ajustările necesare.
 –  Discutați cu pilotul pentru a rămâne vizat.
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După cum puteți vedea, ghidul este destul de ocupat în timpul brainstorming-ului. Arhitectul ar trebui 
să ia în considerare acest lucru cu atenție în timpul planificării. În mod realist, pentru cât timp ghidul 
este capabil să rămână alert? Fiind toți, arhitectul ar trebui să știe, nu?

Există numeroase moduri de a face o sesiune de brainstorming. Lista de sugestii de mai jos nu este 
exhaustivă, așa că vă rugăm să consultați următoarea referință:  
https://online.visual-paradigm.com/knowledge/brainstorming/brainstorming-toolkit/ 
(Descărcat pe 24 ianuarie 2022). Aici veți găsi mai multe idei și puteți alege cea mai potrivită tehnică 
pentru grupul dvs.

4.4 Reflecţie

Prezentarea materialelor poate fi o parte a procesului de facilitare. Gândiți-vă în ce fel diferă cele două 
abordări una de alta și în ce fel se aseamănă.

Pe măsură ce ați parcurs acest curs, ați îndurat diferiți formatori în rolurile de prezentatori și 
facilitatori. Gândiți-vă în ce mod ați recunoscut diferitele strategii pe care le-au folosit.

Gândiți-vă la ceea ce ați învățat în timpul acestui curs de formare, modulele 1–5, și reflectați asupra 
modului în care puteți facilita o sesiune de brainstorming pentru a satisface diferitele nevoi pe care le 
poate avea participantul. 

„Hartă mentală” tradițională

„Cele 5 de ce” găsesc motivul principal al problemei

„Șase pălărie  
de gândire”

abordează orice fel de a privi o problemă

„Round-Robin”  include pe toată lumea, nimeni nu se poate ascunde

„Analiza SWOT” 
jută grupul să se concentreze asupra elementelor pozitive  
și negative ale problemei

„Star bursting”
o strategie de generare a întrebărilor care cuprinde cei cinci  
Wh. și un H. (Ce, de ce, cine, unde, când și cum)

https://online.visual-paradigm.com/knowledge/brainstorming/brainstorming-toolkit/
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5. Instrumentele trainerului
Până acum ai citit și învățat teoria despre cum să deveniți trainer în programul Train the Competent. 
Totuși, acest capitol vă va oferi informații practice despre trusa de instrumente pentru formator. În ro-
lul tău de trainer, aduci setul de instrumente cu tine în orice moment. Setul dvs. de instrumente conține 
o varietate de instrumente verbale și comunicative, deoarece comunicarea este de departe cel mai 
important instrument al dumneavoastră. Rețineți că afișarea vizuală și scrierea sunt, de asemenea, ti-
puri de comunicare. Setul dvs. de instrumente este aplicabil în orice abordare pe care o puteți alege în 
cadrul instruirii, indiferent dacă prezentați, facilitați sau pur și simplu aveți o conversație cu cursanții 
în timpul pauzei de cafea. 

5.1 Setul de instrumente al formatorului

Instrumentele verbale – ce puteți spune și cum și de ce.
Imaginează-ți că antrenezi un grup în Modulul 2 despre autocunoaștere și auto-reflecție. Intenționezi 
să-i faci pe participanți să facă brainstorming sau să exploreze în alt mod fenomenul, Calitatea vieții.

Începi cu o întrebare „Ce este calitatea vieții?”. Grupul oferă câteva răspunsuri, dar doriți ca ei să 
exploreze cu adevărat acest lucru. Așadar, ai pus o întrebare clarificatoare „Ce crezi că înseamnă exact 
calitatea vieții?” Pe măsură ce grupul se gândește la asta, poți alege să adresezi o întrebare specifică 
„Cum vezi dacă cineva are o calitate bună a vieții?” Când cineva dă un exemplu, reformulați afirmația 
pentru a stabili o înțelegere comună. Spuneți: „Vrei să spui că dacă cineva este fericit, are o calitate 
bună a vieții?” Stagiarul confirmă și tu oferi feedback pozitiv „Mulțumesc, este foarte interesant!”

Apoi realizezi că cineva nu este complet implicat în proces. Puteți alege să vă implicați și să vă 
adresați concret acestor cursanți, dar fiți atenți și fiți conștienți de semnalele negative. Dacă alegeți 
să nu vă implicați, puteți încerca tăcerea ca mijloc de a promova implicarea în grup. Tăcerea poate fi 
urmată de „Disc blocat”, ceea ce înseamnă că pur și simplu întrebați din nou. Scopul este de a restabili 
concentrarea asupra subiectului inițial și apoi, oferiți ajutor. Dai exemple. „Știi, într-un alt grup au 
menționat că dacă ai un loc de muncă, ai o bună calitate a vieții”. Când cineva rostește un răspuns la 
acest lucru, oferiți din nou feedback pozitiv.

Grupul continuă să exploreze subiectul, dar simți că iese din cadru. Apoi, puteți folosi, de asemenea, 
„Reîncadrare”: „Cine simte nevoia să definească limitele discuției?” Pentru a clarifica nevoia de 
reîncadrare, puteți utiliza „Încărcare”: „Așteaptă o clipă, hai să ne mai uităm la asta.” Altul. modalitatea 
de a încetini este de a oferi un „Rezumat”. Acest lucru va ajuta la structurarea și închiderea discuției.  
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Instrumentele verbale – întrebările, cele bune și cele rele
Întrebările bune:
Aceste întrebări le permit membrilor grupului să facă autodescoperiri și să exploreze calea pe care le 
parcurg propriile idei.  
 –  Întrebări deschise – cum ar fi așa-numitele întrebări de ce, de exemplu, ce, care, de ce?
 –  Probleme neutre.
 –  Întrebări care motivează participanții
 –  Întrebări scurte, bine direcționate și precise
 –  Întrebări pentru întregul grup și nu doar pentru participanții individuali.

Întrebările rele:
Aceste întrebări guvernează grupul în direcția unei anumite poziții. Acest lucru este regretabil, 
deoarece inhibă și restrânge perspectiva grupurilor. 
 –  Întrebările retorice.
 –  Probleme de influență, de conducere.
 –  Întrebări închise.
 –  Întrebări acuzatoare.
 –  Întrebări la care poate răspunde doar un profesionist.

Întrebare

Instrumente 
verbale

Rezumate

Structur-
area

Inceti-
neste

Reîncad-
rare

Feedback 
pozitiv

Exemplu
Disc  

blocat

Implicare

Refor mu-
lare

Întrebare 
specifică

Intrebare 
clarifica-

toare

Adresare 
concretă

Tăcere
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Instrumentele nonverbale – ceea ce faci și ce nu faci
Modul în care te comporți în timpul comunicării este important. Ca trainer, poate fi necesar să-ți alegi 
comportamentul cu atenție pentru a obține cel mai bun rezultat în sesiuni. Iată o listă de comunicare 
nonverbală pe care ar trebui să o luați în considerare.

Ascultare activă: atunci când asculți activ, rămâi concentrat și prezent și atent față de persoana care 
vorbește. În plus, oglindiți afirmațiile și starea de spirit și oferiți rezumate pentru a menține înțelegerea 
și percepția comună. Nu vă întrerupeți pentru a vă exprima propriile semnificații sau sentimente, sau 
dezacordurile, de altfel.

Gesturi de susținere: Contactul vizual și încuviințarea din cap sunt gesturi de susținere, dar nu în 
combinație cu o postură greșită.

Postura: esti relaxat, atent, aplecat usor spre persoana respectiva, la nivelul ochilor similar. Nu stai cu 
bratele incrucisate sau cu mainile in spatele capului, aplecat pe spate si picioarele departate. Și nu 
privești de sus pe cealaltă persoană.

Instrumentele verbale – vizualizarea, intensificarea verbalizărilor
Utilizarea dispozitivelor optice face vizibil fluxul unei discuții, crește concentrarea și atenția. Există 
anumite sfaturi pentru a face vizualizarea cât mai bună pentru grup.

Într-un afișaj vizual ar trebui să vă asigurați vizibilitatea. Aceasta înseamnă aproximativ 3 cm litere 
mici, o utilizare consecventă a culorii, afișare în blocuri și o compresie în cuvinte cheie. Asigurați-vă că 
tastarea dvs. este corectă, evitați sa subliniati si sa incarcati textul, inutil. Plasați textul pe tablă într-un 
aspect clar, simplu, care este ușor de înțeles. Prezentarea vizuală este menită să sprijine informațiile 
vorbite. Amintiți-vă, este recomandată o grosime de 0,5 cm a stiloului și să aveți o varietate de culori. 
Negrul este folosit pentru scrierea textului și roșu pentru evidențierea părților de text.

Sfaturi generale pentru vizualizare:
 –  Relațiile sunt trasate de la stânga la dreapta și de sus în jos.
 –   Poster reprezentat cu un singur subiect pe bandă sau doar cu un gând. Lăsați spațiu pentru 

adăugiri.
 –  Începeți fiecare poster cu bara de titlu în colțul din stânga sus.
 –  Pentru texte mai mari, scrieți în matrice.
 –   Dacă lucrați cu post-it, fiecare idee trebuie scrisa pe o bucată de hârtie separată, pentru a 

permite aranjarea conținutului în grup
 –   Hârtia care urmează să fie plasată pe tabla demonstrativă trebuie să fie suficient de largă 

pentru a găzdui cinci randuri orizontale.
 –   Anumite culori pot fi asociate cu anumite semnificații. De exemplu, verdele are un aspect 

pozitiv, în timp ce roșul are un aspect negativ.
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6. Cum se organizează o formare?
În sfârșit, vei putea vedea imaginea de ansamblu. Acum vei afla despre cum este organizata instruirea. 
În cele ce urmează, vei vedea un exemplu despre cum să pregatesti și să urmezi sesiunile de formare 
pentru co-formatori și susținători de la egal la egal.. 

6.1 Pregătirea

După cum am menționat mai devreme, pregătirea este esențială. Când primiți o misiune ca trainer 
în programul Train the Competent, primul lucru pe care îl faceți este să contactați clientul și să vă 
familiarizați cu nevoile și rezultatele acestuia pentru formare. Are clientul nevoie de susținători de 
la egal la egal într-un mediu la locul de muncă, sau în timpul tranzițiilor între serviciu și casă, sau în 
principal acasă? Sau poate clientul are nevoie de un susținător de la egal la egal pentru un proces de 
căutare a unui loc de muncă.

Următorul lucru pe care îl faceți este să vă organizați pentru a vă întâlni cu participanții. Trebuie să vă 
familiarizați cu ce fel de nevoi au, atât ca grup, cât și individual.

Acum știi ce vrea clientul și știi ce nevoi au participanții. Următorul lucru pe care îl faceți este să vă 
stabiliți obiective și să vă faceți priorități. Mai întâi stabilești obiectivele în funcție de dorințele clienților. 
Apoi prioritizați ceea ce este necesar pentru a ajunge acolo, în funcție de nevoile participanților.

Pe baza muncii pe care le-ați făcut cu privire la obiective și priorități, acum veți putea face o selecție 
de metodologie de antrenament. O varietate de unghiuri de abordare pot fi importante pentru unele 
grupuri, în timp ce alte grupuri au nevoie de stabilitate și rutină pentru a obține rezultatul de învățare 
necesar. Poate că un grup profită de învățarea bazată pe activități, iar un alt grup preferă prezentările 
cu supliment video și activitatea ocazională.

De acum sunteți gata să finalizați detaliile pregătirii dvs. Pe baza Ghidului de activități, alegeți designul 
conținutului de formare. Știți cum trebuie să apară mesajul pentru a ajunge la destinatar. Deci, vă 
pregătiți PowerPoint-urile, stabiliți timpul pentru pauze, pregătiți toate fișele și când să le distribuiți și 
vă pregătiți abordarea de facilitare. 

6.2 Instruire

În ziua primului curs, vă asigurați că totul este în ordine. Vă desfășurați cursul așa cum ați planificat, 
dar vă ocupați de nevoile grupului și faceți ajustările necesare. Facilitați activitățile de grup, exercițiile 
și psihodrama în funcție de nevoile participanților.

În plus, asigurați-vă că luați notițe sau notați fișa de date pe măsură ce înregistrați observații 
importante cu privire la strategia dvs. de evaluare. La sfârșitul sesiunii, participanții notează un 
formular de evaluare în care își ține evidența rezultatelor învățării. 
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6.3 Urmare

După curs, faci o notă bazată pe observațiile, notele și scorurile tale pentru a evalua sesiunea și a 
pregăti următoarea. Pentru a menține participanții la curent între sesiuni, le oferiți teme pentru acasa 
pentru a repeta ceea ce au învățat. În plus, trimiteți o notă cu lucruri importante de reținut sau pregătit 
înainte de următoarea sesiune.

În timpul intervalului dintre sesiuni, vă asigurați că contactați clienții și îi mențineți la curent cu privire 
la învățarea și dezvoltarea abilităților participanților. Oferiți participanților posibilitatea de a avea o 
consultare cu dvs. între sesiuni pentru a măsura în continuare dezvoltarea lor.

6.4 Practică în viața reală

În ultima fază a programului de formare, trebuie să proiectați blocuri de formare care sunt practicate 
de participanți în situații din viața reală. Puteți fie să le oferiți o situație la care să lucreze,  
fie să-i lăsați să lucreze la o situație aleasă în funcție de viața lor reală sau de locul de muncă.

De exemplu, co-antrenorul aproape instruit poate pregăti un bloc de formare pentru a-l face sub 
supravegherea dumneavoastră la următoarea sesiune de curs. În procesul de pregătire al  
co-formatorului, sunteți disponibil pentru îndrumări practice și sunteți de sprijin în timpul 
implementării.

Pentru cei care susțin colegii, practica din viața reală poate fi asistența unui coleg de muncă să 
comande prânzul la cantină. Este posibil să vă aflați la locul de muncă pentru a oferi îndrumare și 
sprijin în timpul practicii. 

–  Întâlniți-vă cu clienții și participanții, identificați nevoile acestora. 
–  Stabiliți obiective și stabiliți priorități 
–  Selectarea metodologiei de instruire 
–  Proiectarea conținutului de formare și detalii tehnice

Pregătirea

Instruire

Urmare

–  Activitate de brainstorming 
–  Prezentări și facilitarea activităților de grup 
–   Înregistrarea informațiilor în timpul antrenamentului  

și memoriul după curs
–  Evaluarea rezultatului învățării

–  Trimiteți note și fișe 
–  Trimite teme 
–  Consultații cu clienții și participanții ulterior
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7. Cum să gestionați situațiile problematice?
Wow, ultimul capitol! Aproape ai terminat cursul despre cum să devi trainer în programul Train the 
Competent. În scurt timp vei conduce singur o sesiune de curs. În primul rând, iată câteva sfaturi 
utile despre cum să gestionați situațiile problematice. Este important să sti că vei experimenta cu 
siguranță situații problematice, astfel încât să fi pregătit. Puteți considera următorul capitol similar cu 
o enciclopedie și, prin prezenta, vă sfătuim să îl utilizați cu sârguință în timpul dvs. ca trainer.    

7.1 Scenarii cu posibilă soluție

Imaginează-ți asta:
În prima zi de instruire, s-ar putea să te simți nervos și stresat. În plus, laptopul tău s-a stricat. Nu aveți 
nicio prezentare deoarece ați salvat-o doar pe unitatea dvs. locală. 

Iată ce poți face:
Când pregătiți sesiunea de curs, trimiteți prezentările și planul dvs. pe propriul e-mail. Apoi veți avea o 
soluție de rezervă. De asemenea, îl puteți salva pe Google Drive sau alte soluții Cloud.

Imaginează-ți asta:
Descoperiți că grupul nu ajunge la timp, 2-3 participanți sunt blocați într-un blocaj de trafic. 

Iată ce poți face:
Începeți o discuție introductivă cu grupul prezent într-o dispoziție bună. Apoi, în capul tău, remodelează 
sincronizarea. Timpul poate fi redus din timpul planificat pentru un „incident neașteptat”. Când sosesc 
cei întârziați, lăsați-i să intre în discuție și încheiați-o într-un mod bun și apoi începeți de la început cu 
activitatea de brainstorming.. 

Imaginează-ți asta:
Grupul apare la timp, dar participanții nu cred că pot obține ceva din sesiune. Tocmai li s-a spus să 
facă cursul și nu l-au cerut ei înșiși. Lipsește motivația și lipsește interesul.

Iată ce poți face: 
Te poți pregăti pentru sesiunile de curs care să conțină activități distractive ca spărgătoare de gheață, 
povești, jocuri de rol care deschid ochii și o mulțime de exerciții care scot zâmbete și îi fac să râdă. 
Încet, veți reveni pe drumul cel bun și vă puteți începe subiectul.

Imaginează-ți asta:
Doi sau mai mulți dintre participanți vorbesc în fundal. Nu se concentrează pe munca grupului. 
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Iată ce poți face: 
Puteți să-i abordați și să spuneți: „Spune-ne povestea ta, sunt încântat să aud ideile tale.” S-ar putea să 
nu existe o poveste de împărtășit. Îi dai drumul și sperăm că vor realiza problema și vor începe să fie 
atenți. În cazul în care ei continuă să discute, reorganizați grupul.

Imaginează-ți asta:
Ai un participant expert care crede că cunoaște tot conținutul mai bine decât tine și toți ceilalți. Primiți 
de la acest participant un comentariu sau o poveste în legătură cu fiecare subiect pe care îl prezentați. 

Iată ce poți face:
Oferă scena participantului, cu un conținut definit de condus. Apoi le ceri celorlalți feedback.

7.2 Situații problematice și posibile soluții

Problemă: pui o întrebare, dar nu primești răspuns.
În astfel de cazuri, trebuie să vă opriți și să vă gândiți la modul în care ați formulat întrebarea. L-ați 
formulat în conformitate cu nevoile participantului? Încercați să reformulați întrebarea și dați un 
exemplu pentru a-i pune pe drumul cel bun. Vă puteți adresa, de asemenea, persoană cu persoană și 
întrebați dacă au înțeles.
O altă posibilitate este să împărțiți grupul în grupuri mici și să le lăsați să discute împreună problema. 
Pentru unele grupuri, glumele și umorul pot funcționa ca o modalitate de a face situația să pară mai 
inofensivă. Pentru alte grupuri însă, glumele și umorul pot provoca disconfort și frustrare. 

Problemă: pui o întrebare, dar primești prea multe răspunsuri.
În aceste cazuri, ar trebui să acordați credit pentru că sunteți ajutat. Apoi îi ajuți să se organizeze 
cerându-le să ridice mâna și să aștepte rândul lor. Poate că unii dintre participanți vor să vină în față 
și să scrie pe tablă. Notează câte un răspuns. Apoi puteți cere grupului să rezuma sau să clasifice 
răspunsurile în funcție de prioritate și, ulterior, să numească cele mai importante 3 răspunsuri. 

Problemă: pui o întrebare, dar primești un răspuns amplu, nepotrivit.
Un truc aici este să creezi și să dai un rezumat în care reformulezi și spui „deci vrei să spui pe scurt 
că...”. Sau poți întreba: „Cum ar suna pe scurt?” sau „Cum ai rezuma într-o singură propoziție?” Dacă 
acest lucru nu vă ajută, mulțumiți participantului pentru contribuție și mergeți mai departe.
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Problemă: primești discursuri
Unii oameni se luptă să stabilească o limită pentru răspunsurile lor. Așa că, mai mult sau mai puțin 
intenționat, ele continuă și mai departe și nu ajung niciodată la obiect. Solutia este să întrerupi 
fără a jigni participantul. Trucul în aceste cazuri va fi să rămâneți înaintea problemei. Discutați cu 
participantul după sesiune și explicați că aveți nevoie de un acord cu privire la ce să faceți în acele 
situații. Sugerați că puteți informa participantul despre timpul suficient de vorbire și în ce mod veți 
întrerupe pentru a informa că timpul este aproape de expirat. Pentru a încheia fără probleme discursul 
pe care îl spui: „Foarte bine, notează-l, nu uita și vom reveni la întrebările tale după aceea.

Problemă: utilizare mobilă
Prevenire: spuneți la începutul sesiunii „Vă rugăm să închideți telefoanele”. Dacă vezi pe cineva care 
încă își folosește telefonul, întreabă „Aștepți un mesaj important sau altceva?”.
Pentru a explica de ce utilizarea telefonului este inadecvată, spuneți „Sunt sigur că v-ar deranja foarte 
mult dacă telefonul ar suna și la mine, așa că vă cer să îl opriți.”.

Problemă: critică sau obiecție
Când întâmpinați critici sau obiecții din partea participanților, principala dvs. preocupare va fi să nu 
vă angajați într-o discuție defensivă. În schimb, faceți tot posibilul să reîncadrați punctul de vedere 
al participantului și să încercați să obțineți o înțelegere comună. În acest fel, participantul percepe 
că iei subiectul în serios, în loc să-l respingă. Când aveți de-a face cu obiecții, ar trebui să vă întâlniți 
mai întâi cu participantul la nivel emoțional. Acționați înțelegător și ascultați ce spun ei. Încercați să 
implicați grupul în găsirea de soluții. Pentru a preveni obiecțiile, puteți să vă formulați propriile obiecții 
și să argumentați din unghiuri diferite înainte ca oricare dintre participanți să aibă ocazia.

Problemă: Preluarea controluluil
Încercați să faceți umor pentru a ieși din asta. Ai grijă să nu arăți sarcastic și întreabă dacă 
participantul poate interveni și prelua, spune-i „Văd că ești foarte experimentat în asta, te rog poți 
prelua această parte?”. 

Problemă: Separarea clicurilor
Cel mai bun sfat este să rearanjați ordinea locurilor cu o sarcină jucăușă. Spuneți: „Vom continua 
după-amiaza cu toți cei așezați acolo unde nu au stat sau lângă un participant la care nu s-au așezat.” 
De exemplu, puneți-i în picioare și organizați în funcție de înălțime, oraș natal, animale de companie  
(„Toți proprietarii de pisici, veniți și veniți aici!”).

Problemă: țap ispășitor
Acest lucru poate fi prevenit în elaborarea regulilor comune ale grupului, care sunt formulate devreme 
în sesiunea 1. Toată lumea poate greși, și nu este important cine a făcut-o, ci ca grupul să ajungă la 
soluții comune. Vă rog, amintiți-vă: Trainerul nu este justiția!

Problema: Posibila greseala din partea formatorului
Incercati sa clarificati, in cazul in care chiar ati facut o greseala. Cereti scuze si aratati ca este natural 
sa gresesti si ca putem invata din greseli. 
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Problemă: participanți activi și pasivi
Participanții pasivi ar putea avea nevoie să le puneți întrebări directe și poate în timpul sarcinilor 
de grup mic. S-ar putea să fie o idee bună să acordați o atenție sporită acestor participanți în 
timpul pauzelor și să faceți discutii cu ei într-o situație de 1:1. În timpul activităților, le puteți oferi 
participanților pasivi sarcini speciale, cum ar fi „rolul de observator”, pentru ca aceștia să facă față 
provocării de a participa la activități de grup mare. Fiți atenți să recunoașteți participanții activi, dar 
împiedicați-i să îi eclipseze pe cei pasivi. 

Problemă: Dispoziție negativă în grup
Întrebați-vă, de ce ar putea fi asta? Luați în considerare dacă v-ați pregătit corect în conformitate cu 
motivația grupului de aderare. De ce sunt acolo? Angajați o activitate corelată cu motivația lor de a fi 
acolo. Și mai târziu puteți folosi schimbarea dispoziției ca exemplu în curs. Fără îndoială, participanții 
dvs. vor întâmpina probleme similare în timpul co-training-ului sau a sprijinirii colegilor. 

Problemă: Două persoane sunt sau vor intra într-o relație negativă
Regula numărul unu: nu lua parte. Trebuie să rămâneți neutru și să susțineți ambele părți în aceeași 
cantitate. Dezacordul poate fi o modalitate bună de a face noi perspective. Încercați să îl folosiți 
pentru a învăța. Încurajați participanții să ia o pauză în discuții și să o reia în timpul pauzei. Să sperăm 
că restul sesiunii îi va face să uite sau să se răzgândească.

Problema: Tehnica
Sună „tipul”. Trebuie să fii în prealabil să obții informații despre cine este „tipul”, și anume, pe cine să 
apelezi atunci când tehnologia te defectează. În plus, trebuie să ajungi mai devreme, astfel încât să ai 
timp pentru o eventuală criză. Dar înainte de a suna „tipul”, încearcă să repornești sistemul. 

Felicitari, ati terminat de citit acest manual. Acum sunteti gata sa puneti in practica ceea ce atinvatat.
Vă dorim mult succes și multe întâlniri minunate cu participanții care doresc să devină co-instructori 
sau susținători. Rețineți cât de extrem de importantă și valoroasă este munca dvs. și că va afecta în 
mod pozitiv viața multor oameni cu nevoi, atât la locul de muncă cât și în viața de zi cu zi.

Vă mulțumim pentru toată munca depusă până aici. 

  


