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Modulul 1 
Cunoștințe specifice despre  
dizabilitate

Cadru

Obiective

Atitudinile oamenilor față de dizabilități influențează modul în care tratează și privesc persoanele 
cu dizabilități. Prin urmare, a fost important să oferiți formatorilor o bază înainte de a începe să vă 
instruiască, astfel încât aceștia să poată înțelege cum să se gândească la dizabilitate 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 cele fără dizabilitati este uzuala.

În calitate de persoane cu dizabilități, este important să vă gândiți și la aceste subiecte. Acest modul 
vă va încuraja să reflectați asupra propriilor experiențe personale, să vă conștientizați drepturile și să 
obțineți cunoștințe importante despre cum să faceți conținut accesibil și să luați în considerare aspec-
te ale altor dizabilități cu care este posibil să nu fiți la fel de familiarizat. 

Acest modul își propune să vă asigure că obțineți cunoștințe relevante privind dizabilitățile, care vă 
vor ajuta atunci când participați la restul cursului. Scopul este de a vă extinde perspectivele asupra 
dizabilității și de a vă oferi informații actualizate despre aspectele sociale, personale și politice ale 
dizabilității și de a vă ajuta să reflectați asupra propriilor atitudini și experiențe personale. Acest lucru 
va fi consolidat prin discutarea aspectelor legale ale drepturilor și responsabilităților persoanelor cu 
dizabilități stabilite în Convenția Națiunilor Unite cu privire la drepturile persoanelor cu dizabilități, 
astfel încât, atunci când deveniți formatori, să fiți conștienți că aveți drepturi care trebuie respectate. 
Vom acoperi, de asemenea, câteva informații practice despre dizabilități pentru a crește înțelegerea 
barierelor cu care se confruntă persoanele cu dizabilități, precum și a modului de depășire a acestora 
și de a crea un mediu de învățare incluziv. În cele din urmă, vom discuta problema „nevoiilor de acces, 
intr-un anumit spatiu, care sunt în conflict”, si anume aceea când două persoane cu dizabilități au ne-
voi diferite pentru a putea intra intr-un anumit spatiu, atat de diferite incat, practic, sunt opuse.
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Structura

Notă despre activități

Modulul are trei secțiuni.
1. Semnificațiile și modelele dizabilității
2. Cunoașterea drepturilor și obligațiilor
3. Informații practice despre diferite dizabilități

Unele dintre activitățile din acest caiet de lucru au două versiuni:

•  Versiunea care se termină cu litera „a” (de exemplu, ACTIVITATE 1.1.4a) este o versiune generică 
destinată unui public în care majoritatea oamenilor nu sunt cu dizabilități

•  Versiunea care se termină cu litera „b” (de exemplu, Activitatea 1.1.4b) este o versiune care este mai 
adaptată pentru a fi utilizată atunci când se livrează această instruire unui grup de participanți cu 
dizabilități, pentru a profita mai ușor de expertiza și experiența lor trăită.

•  Activitățile care implică discuții au o secțiune numită „Reflecții suplimentare” pentru a vă ajuta să vă 
ghidați în timp ce moderați Activitatea.
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1. Semnificațiile și modelele dizabilității

Obiective

•  Să înțeleagă că există diferite moduri de a privi dizabilitatea.
•  Pentru a crește gradul de conștientizare ca modului în care vedem dizabilitățile influențea-

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

Cuprins

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

Întrebări directoare

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

Activități legate

•  Activitatea 1.1.1a/b 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/b 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

Resurse

•  Stella Young TEDx Talk: I am not your inspiration, thank you very much
•  Linton, Simi (1998). Claiming Disability: Knowledge and Identity. NYU Press.
•  Oliver, Mike (2004). The social model in action: if I had a hammer. Dans Implementing the 

social model of disability: theory and research.
•  Social Model Animation
•  Brown, S. E. (2003). Movie stars and sensuous scars: Essays on the journey from disabi-

lity shame to disability pride. New York, NY: People With Disabilities Press

Durata

Minim 2,5 ore în funcție de activitățile selectate.

https://www.ted.com/talks/stella_young_i_m_not_your_inspiration_thank_you_very_much?language=en
https://muse.jhu.edu/book/12507
https://disability-studies.leeds.ac.uk/wp-content/uploads/sites/40/library/Barnes-implementing-the-social-model-chapter-2.pdf
https://disability-studies.leeds.ac.uk/wp-content/uploads/sites/40/library/Barnes-implementing-the-social-model-chapter-2.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=9s3NZaLhcc4
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Activitatea 1.1.1a Ce știi despre dizabilitate?

Sinteză și obiective de învățare

•  Să reflectezi asupra experiențelor tale existente de dizabilitate
•  Pentru a discuta percepțiile dvs. actuale despre dizabilitate

Scopul acestei activități este de a determina participantii să se gândească la dizabilități. 
Nu este vorba despre răspunsuri „corecte” sau „greșite”. Unul dintre obiectivele acestei 
discuții este de a crea un mediu primitor în care oamenii să simtă că pot fi deschiși cu 
privire la exprimarea gândurilor lor.

Durata & Material

Durata: 10-15 minute, durata poate varia in functie de grup
Materiale: Solicitări de întrebări
Organizarea camerei: În perechi sau în grupuri mici

Cursul activității

1) Stabiliți scena:
Explicați că fiecare persoană are o percepție diferită asupra dizabilității, în funcție de experi-
ența de viață.

2) Prezentați solicitările și cereți oamenilor să discute în pereche/în grup:
•  Când ați vorbit ultima dată despre dizabilitate și despre ce ați vorbit?
•  Îți amintești că ai văzut persoane cu dizabilități la televizor?
•  Puteți numi o persoană cu dizabilități foarte cunoscută?
•  Vă simțiți încrezător și confortabil vorbind despre dizabilitate?

3) Reuniți grupul:
Întrebați oamenii ce fel de răspunsuri au dat. Au avut gânduri suplimentare?

Sfaturile cele mai bune 

Puteți adapta Activitatea în diferite moduri:
•  Ați putea imprima imagini ale unor persoane cu dizabilități foarte cunoscute din țara dvs. 

și să întrebați oamenii dacă le recunosc.
•  Ați putea avea câteva exemple pregătite de persoane cu dizabilități în emisiunile TV.
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Activitatea 1.1.1b Ce știi despre dizabilitate?

Sinteză și obiective de învățare

•  Să reflectezi asupra experiențelor tale existente de dizabilitate
•  Pentru a discuta percepțiile dvs. actuale despre dizabilitate

Scopul acestei activități este de a determina participantii să se gândească la dizabilități. 
Nu este vorba despre răspunsuri „corecte” sau „greșite”. Unul dintre obiectivele acestei 
discuții este de a crea un mediu primitor în care oamenii să simtă că pot fi deschiși cu 
privire la exprimarea gândurilor lor.

Durata & Material

Durata: 10-15 minute, durata se poate varia in functie de grup
Materiale: Solicitări de întrebări
Organizarea camerei: În perechi sau în grupuri mici

Cursul activității

1) Stabiliți scena:
Explicați că fiecare persoană are o percepție diferită asupra dizabilității, în funcție de experi-
ența de viață. Chiar și printre persoanele cu dizabilități, toată lumea va gândi diferit.

2) Prezentați solicitările și cereți oamenilor să discute în pereche/în grup:
•  Când ați vorbit ultima dată despre dizabilitate și despre ce ați vorbit?
•  Îți amintești că ai văzut persoane cu dizabilități la televizor?
•  Puteți numi o persoană cu dizabilități foarte cunoscută?
•  Vă simțiți încrezător și confortabil vorbind despre dizabilitate?

3) Reuniți grupul:
Întrebați oamenii ce fel de răspunsuri au dat. Au avut gânduri suplimentare? Cred că ceea 
ce au spus ar fi diferit de ceea ce ar spune persoanele fără dizabilitati? Aceasta poate fi o 
oportunitate pentru formatorul de a împărtăși și unele dintre propriile gânduri.

Sfaturile cele mai bune 

Puteți adapta Activitatea în diferite moduri:
•  Ați putea imprima imagini ale unor persoane cu dizabilități foarte cunoscute din țara dvs. 

și să întrebați oamenii dacă le recunosc.
•  Ați putea avea câteva exemple pregătite de persoane cu dizabilități în emisiunile TV
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Activitatea 1.1.1a Ce știi despre dizabilitate?
Activitatea 1.1.1b Ce știi despre dizabilitate?

Reflecții suplimentare

•  Când ați vorbit ultima dată despre dizabilitate și despre ce ați vorbit?
Este important să ne gândim la momentele în care subiectul dizabilității apare în conversații. 
Sunt oamenii la curent cu știrile referitoare la persoanele cu dizabilități? Oamenii au conver-
sații generale despre dizabilitate?

•  Îți amintești că ai văzut persoane cu dizabilități la televizor?
Pot exista momente cheie în care persoane cu dizabilități au apărut la televizor. Este impor-
tant să reflectăm la acest lucru, de exemplu, în filme sau emisiuni TV, au o poveste care se 
referă doar la dizabilitatea lor? Sunt jucați de actori cu dizabilități?
Oamenii ar putea vorbi despre Jocurile Paralimpice și ar putea fi util să-i faceți să se gan-
deasca mai in detaliu la ce inseamna participarea la aceste jocuri. 

•  Puteți numi o persoană cu dizabilități foarte cunoscută?
Va fi interesant de văzut dacă oamenii citează nume similare. În plus, citează nume din țara 
sa sau citează nume internaționale?

•  Vă simțiți încrezător și confortabil vorbind despre dizabilitate?
Această întrebare ar putea ajuta la identificarea cât de confortabil și de informat se simte 
grupul. Este important de subliniat că acesta este un spațiu în care oamenii pot greși și nu ar 
trebui să-și facă griji să spună ceva „greșit”. 
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Activitatea 1.1.2 Discursul TEDx al Stella Young, 
„Nu sunt inspirația ta, mulțumesc foarte mult”

Sinteză și obiective de învățare

•  Să asculte experiența directă a unui activist cu dizabilități
Scopul acestei activități este de a prezenta perspectiva lui Stella Young și de a începe să 
planteze sămânța în jurul modelului social al dizabilității.

Durata & Material

Durata: 10 minutee pentru videoclip, 5-10 minutee pentru discuție
Materiale: Discuție TEDx
Organizarea camerei: N/A

Cursul activității

1) Stabiliți scena:
Explicați că sunteți pe cale să vizionați un videoclip al unui activist numit Stella Young. 

2) Sugerați câteva solicitări în avans, dacă este necesar:
•  Ce cred oamenii despre această perspectivă?
•  I-a făcut să reflecteze la ceva?

Sfaturile cele mai bune 

Puteți adapta Activitatea în diferite moduri:

•  În loc să vizionați videoclipul, puteți lua gândurile principale din videoclip și le puteți pre-
zenta grupului

•  Ai putea ghida discuția în jurul acestor gânduri principale
•  Puteți selecta extrase din videoclip în loc să vizionați întregul videoclip
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Activitatea 1.1.2 Discursul TEDx al Stella Young, 
„Nu sunt inspirația ta, mulțumesc foarte mult”

Reflecții suplimentare

•  Ce cred oamenii despre această perspectivă? 

Oamenii găsesc adesea această discuție ca fiind un preambul catre gânduri mai profunde. 
Este important de subliniat că mesajul Stella Young este că, în prezent, persoanele cu diza-
bilități sunt văzute ca „o altă categorie de oameni” de multe ori. Există o lipsă de înțelegere a 
ceea ce este dizabilitatea și cum este să fii dizabil.

Nu există o singură modalitate prin care persoanele cu dizabilități să simtă dizabilitatea lor, 
iar experiența Stella Young este doar una dintre multele. 

•  I-a făcut să reflecteze la ceva?

Oamenii ar putea reflecta asupra faptului că s-au gândit anterior la lucruri precum „dacă o 
persoană cu dizabilități poate face asta, atunci ar trebui să o pot face si eu” sau persoanele 
cu dizabilități ar fi putut simți că cineva le-a spus că sunt inspirați pentru a nu face nimic 
anume. 
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Activitatea 1.1.3 Modelul medical versus modelul social

Sinteză și obiective de învățare

•  Să ne gândim la două modele importante care au fost folosite pentru  
a înțelege dizabilitatea

Durata & Material

Durata: 2-5 minute pentru declarații, 2 minute pentru videoclip
Materiale: Declarații și animație de model social
Organizarea camerei: N/A

Cursul activității

Explicați că există două modele mari care au fost folosite pentru a vorbi despre dizabilitate 
și întrebați-i pe oameni dacă pot recunoaște ce declarație ar fi inclusă în ce model.

•  Persoanele cu dizabilități trebuie tratate (model medical)
•  Societatea trebuie restructurata (modelul social)
•  Doar prin tratarea persoanei cu dizabilități le putem îmbunătăți viața (model medical)
•  Îmbunătățirea mediului înconjurător al oamenilor poate însemna că dizabilitățile lor îi afec-

tează mai puțin (model social)

Sfaturile cele mai bune 

Puteți adapta Activitatea în diferite moduri:

•  Ai putea să oferi răspunsurile și să-i faci pe oameni să se gândească de ce acestea sunt 
răspunsurile.

•  Ați putea încuraja oamenii să găsească mai multe exemple dacă sunt deja familiarizați cu 
conceptul.

https://www.youtube.com/watch?v=9s3NZaLhcc4
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Activitatea 1.1.4a Aplicarea modelului medical și a modelului social 
în practică

Sinteză și obiective de învățare

•  Să ne gândim la diferite situații pe care le-ar putea întâlni persoanele cu dizabilități în care 
există bariere

•  Să ia în considerare modalități de eliminare a barierelor pentru persoanele cu dizabilități

Durata & Material

Durata: 10 minute
Materiale: Exemple din documentul PowerPoint (Folosiți propriile exemple pentru a crea un 
document PowerPoint)
Organizarea camerei: În perechi sau în grupuri mici, sau ca o cameră întreagă

Cursul activității

Explicați că persoanele cu dizabilități întâmpină bariere în viața de zi cu zi și că oamenii s-ar 
putea gândi la o soluție care se bazează pe „modelul medical” sau la o soluție care se bazea-
ză pe „modelul social”. Încurajați-i să vină cu propriile exemple, dar le puteți folosi pe cele de 
mai jos dacă este necesar.

•  Un utilizator de scaun cu rotile vrea să meargă într-un restaurant, dar nu există rampă.
Perspectiva modelului medical: persoana trebuie să accepte că există multe restaurante 
care sunt inaccesibile și ar trebui să facă cercetări în prealabil pentru a se asigura că poate 
accesa restaurantul.
Perspectiva modelului social: restaurantele au responsabilitatea de a anticipa că persoanele 
cu dizabilități ar putea dori să viziteze unitatea și sa planifice din timp pentru a rezolva aceas-
ta situatie.

•  O persoană cu dizabilități de învățare are nevoie de timp suplimentar pentru a înțelege 
informațiile la o întâlnire.

Perspectiva modelului medical: profesioniștii sunt foarte ocupați și nu au mult timp. Oame-
nilor care au nevoie de mai mult timp li se pot oferi doar documente și apoi cineva le poate 
explica.
Perspectiva modelului social: profesionistul are responsabilitatea de a se asigura că persoa-
na părăsește programarea înțelegând cât mai multe. Ar putea fi necesar să li se acorde o altă 
programare pentru a verifica că înțeleg totul, iar acest lucru ar trebui să fie adaptat.

•  O persoană cu deficiențe de vedere nu poate citi o scrisoare pe care a primit-o.
Perspectiva modelului medical: persoana ar trebui să găsească pe cineva care să o ajute să 
citească scrisoarea.
Perspectiva modelului social: ar trebui să existe o modalitate prin care oamenii să-și înregistreze 
nevoile și să li se trimită scrisori într-un mod care să le fie accesibil. Scrisoarea ar putea fi foarte 
personală și ar trebui să poată accesa aceste informații în mod privat, ca oricine altcineva.
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Sfaturile cele mai bune 

Puteți adapta Activitatea în diferite moduri:

•  Ați putea pregăti diferite soluții pentru scenarii și să le cereți oamenilor să le „potrivite” cu 
modelul de dizabilitate pe care îl ilustrează

•  Ai putea să pui oamenii în grupuri și să le oferi doar un scenariu la care să se gândească
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Activitatea 1.1.4b Aplicarea modelului medical și a modelului 
social în practică

Sinteză și obiective de învățare

•  Myślenie o różnych sytuacjach, w których osoby niepełnosprawne mogą napotkać bariery
•  Rozważenie sposobów usuwania barier dla osób niepełnosprawnych

Durata & Material

Durata: 10 minute
Materiale: Exemple din documentul PowerPoint (Folosiți propriile exemple pentru a crea un 
document PowerPoint)
Organizarea camerei: În perechi sau în grupuri mici, sau ca o cameră întreagă

Cursul activității

În funcție de grup, puteți desfășura Activitatea într-un mod foarte asemănător cu 1.1.4a, 
însă, deoarece aceasta este pentru un grup de persoane cu dizabilități, acesta ar fi un mo-
ment util pentru a le încuraja să împărtășească despre propriile experiențe. Dacă oamenii 
sunt reticenți în a face acest lucru, atunci exemplele de la 1.1.4a ar fi o bază bună.

Explicați-le oamenilor că persoanele cu dizabilități se confruntă cu bariere și că, în calitate 
de persoane cu dizabilități, toți vor fi întâlnit bariere în viața lor de zi cu zi. Acesta ar putea fi 
un subiect sensibil, așa că dacă oamenii nu sunt pregătiți să împărtășească, nu ar trebui să 
se simtă forțați să împărtășească.

Cereți-i să se gândească la o situație în care au întâmpinat bariere și la ce s-a întâmplat. Au 
cerut să se facă vreo modificare? Cum au reacționat oamenii?

Sfaturile cele mai bune 

Puteți adapta Activitatea în diferite moduri:

•  Puteți oferi exemple de domenii din viață în care oamenii ar fi putut avea bariere, de exem-
plu: educație, viața acasă, hobby-uri, muncă

•  Puteți da exemple de situații și să întrebați oamenii dacă situația le-ar crea o barieră, în 
funcție de dizabilitatea lor - acest lucru va ajuta să vedeți varietatea de experiențe pe care 
oamenii le au în cameră.
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Activitatea 1.1.5 Reflecție asupra limitărilor modelelor

Sinteză și obiective de învățare

•  Să încurajeze cursanții să gândească critic asupra modelelor și să aibă o viziune nuanțată

Durata & Material

Durata: 10 minute
Materiale: Exemplu din documentul PowerPoint (Folosiți propriile exemple pentru a crea un 
document PowerPoint)
Organizarea camerei: În perechi sau în grupuri mici, sau ca o cameră întreagă

Cursul activității

Explicați grupului că modelele sunt pur și simplu instrumente care ne ajută să înțelegem 
lumea. Prin urmare, niciun model nu poate explica o experiență umană atât de complexă.

Încurajați oamenii să se gândească la argumentul pe care îl aduce fiecare model, la ce este 
bun la el și de ce avem nevoie de o perspectivă mai largă.

La sfârșitul activității, subliniați că oamenii nu ar trebui să spună niciodată că un singur mo-
del este singurul răspuns.

Sfaturile cele mai bune 

Puteți adapta Activitatea în diferite moduri:

•  Ai putea face asta ca un întreg grup, pentru a evita ca oamenii să se simtă blocați
•  Puteți folosi reflecțiile suplimentare de pe pagina următoare și le prezentați oamenilor și 

întrebați dacă sunt de acord sau nu, în loc să le cereți să vină singuri cu răspunsuri
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Activitatea 1.1.5 Reflecție asupra limitărilor modelelor

Reflecții suplimentare

Denumirea modelului: model biopsihosocial

Argumentul pe care îl aduce: există cauze biologice, psihologice și sociale ale dizabilității

De ce este bine asta?
•  Este o modalitate mai cuprinzătoare de a privi ceea ce afectează pe cineva
•  Ia în considerare complexitatea a ceea ce provoacă bariere în viața oamenilor
•  Înseamnă că ne putem gândi la diferite tipuri de intervenții pentru a elimina barierele și a 

îmbunătăți societatea

De ce avem nevoie de o perspectivă mai largă?
•  Dacă este aplicat într-un mod restrâns, s-ar putea pune prea mult accent pe cauzele psi-

hologice și unii oameni au folosit acest lucru pentru a spune că cineva „nu se străduiește 
suficient”

Denumirea modelului: model medical

Argumentul pe care îl aduce: dizabilitatea este cauzată de o problemă medicală și ar trebui 
să ne concentrăm asupra indivizilor

De ce este bine asta?
•  Intervenția medicală poate fi de ajutor pentru indivizi și acest lucru nu trebuie ignorat
•  Există anumite dizabilități în care analizarea aspectelor medicale nu poate fi evitată

De ce avem nevoie de o perspectivă mai largă?
•  Există bariere pe care oamenii le vor întâmpina indiferent de intervenția medicală, iar viața 

lor nu ar trebui limitată deoarece societatea nu este adaptată la ei
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Denumirea modelului: model social 

Argumentul pe care îl aduce: persoanele cu dizabilități sunt excluse din societate nu din 
cauza stării lor, ci pentru că societatea nu face ajustări pentru ei

De ce este bine asta?
•  Acest model a fost un instrument puternic pentru a încuraja oamenii să se uite la ceea ce 

trebuia schimbat în societate
•  Acest model urmărește eliminarea barierelor pentru persoanele cu dizabilități, mai degra-

bă decât găsirea de soluții pentru fiecare individ

De ce avem nevoie de o perspectivă mai largă?
•  Când acest model este aplicat fără suficientă nuanță, poate șterge experiența de a avea o 

deficiență
•  Societatea nu se va schimba peste noapte, așa că sunt necesare și alte moduri de gândire

Denumirea modelului: model sociocultural

Argumentul pe care îl aduce: persoanele cu dizabilități fac parte dintr-o minoritate și dintr-
-un grup cultural

De ce este bine asta?
•  Recunoaște istoria anumitor grupuri de persoane cu dizabilități, de exemplu persoanele 

surde
•  Încurajează un sentiment de comunitate

De ce avem nevoie de o perspectivă mai largă?
•  Nu toate persoanele cu dizabilități vor simți această legătură cu mișcarea mai largă a 

persoanelor cu dizabilități
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Activitatea 1.1.6 Reflecție asupra culturii dizabilității

Sinteză și obiective de învățare

•  Să promoveze învățarea despre cultura dizabilității

Durata & Material

Durata: 10 minute
Materiale: Solicitări din documentul PowerPoint (Folosiți propriile exemple pentru a crea un 
document PowerPoint)
Organizarea camerei: În perechi sau în grupuri mici, sau ca o cameră întreagă

Cursul activității

Prezentați solicitările oamenilor și cereți-le să se gândească la ele. Facilitați o discuție. Unii 
oameni ar putea să nu fie de acord că există „o cultură a dizabilității” – acest lucru este în 
regulă, dar este important să subliniem că pentru mulți oameni cu dizabilități aceasta este 
experiența lor.

Utilizați comentariile de mai jos pentru a vă ajuta să facilitați discuția.

•  De ce putem spune că există o cultură a dizabilității?

•  Persoanele cu dizabilități au o istorie comună de oprimare
•  În întreaga lume au existat mișcări pentru drepturile persoanelor cu dizabilități pentru a 

sprijini persoanele cu dizabilități în obținerea drepturilor
•  Persoanele cu dizabilități au experiențe comune la care doar alte persoane cu dizabilități 

se pot raporta
•  Persoanele cu dizabilități au creat opere de artă care vorbesc direct despre experiența lor 

ca persoane cu dizabilități

•  Care credeți că sunt diferențele dintre cultura dizabilității și alte culturi?

•  Cultura se transmite în mod normal din generație în generație, în timp ce, în majoritatea 
cazurilor, cultura dizabilității este transmisă lateral, în rândul comunității – deoarece majo-
ritatea persoanelor cu dizabilități se nasc din părinți fără dizabilități.

•  Mulți oameni cu dizabilități cresc fără să cunoască această cultură și o descoperă mai 
târziu în viață

•  Mulți oameni cu dizabilități cresc fără a întâlni persoane cu dizabilități
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Activitatea 1.1.7 Ascultarea directă a persoanelor cu dizabilități

Sinteză și obiective de învățare

•  Pentru a dobândi experiență de primă mână în ascultarea persoanelor cu dizabilități

Durata & Material

Durata: În funcție de ce videoclipuri sunt redate
Materiale: Videoclipuri – utilizați propriile videoclipuri pentru a se potrivi cu exemplele alese
Organizarea camerei: N/A

Cursul activității

Explicați grupului că vor auzi acum de la persoanele cu dizabilități vorbind despre experiența 
lor. Activitatea urmărește să se concentreze pe ascultarea directă a persoanelor cu dizabili-
tăți și să le recunoască experiențele fără a judeca.

Sfaturile cele mai bune 

Puteți adapta Activitatea în diferite moduri:

•  Puteți rezuma punctele principale ale fiecărui videoclip în avans, astfel încât oamenii să 
știe la ce să se aștepte

•  Puteți rezuma punctele principale ale fiecărui videoclip ulterior ca grup
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2. Cunoașterea drepturilor și obligațiilor

Obiective

•  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.

Cuprins

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

Întrebări directoare

•  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?

Activități legate

•  Activitatea 1.2.1a Responsabilitățile dumneavoastră
•  Activitatea 1.2.1b Drepturile dumneavoastră

Resurse

•  The UNCRPD
•  Slee, R., et Cook, S. (1999). The Cultural Politics of Disability, Education and the Law. Dis-

course: Studies in The Cultural Politics of Education, 20, 267-277.
•  Liasidou,A (2016): Disabling discourses and human rights law: a case study based on the 

implementation of the UN Convention on the Rights of People with Disabilities, Discourse: 
Études sur les politiques culturelles de l’éducation, 37(1), 149-162.

Durata

Minim 1 ora in functie de activitatile selectate.

https://www.ohchr.org/EN/HRBodies/CRPD/Pages/ConventionRightsPersonsWithDisabilities.aspx
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Activitatea 1.2.1a Responsabilitățile dumneavoastră

Sinteză și obiective de învățare

•  Să reflectezi asupra responsabilităţilor tale ca trainer

Durata & Material

Durata: 30 minute
Materiale: Document PowerPoint (Folosiți propriile exemple pentru a crea un document 
PowerPoint)
Organizarea camerei: Individual sau în grupuri mici

Cursul activității

După prezentarea principalelor aspecte ale Convenției Națiunilor Unite privind drepturile 
persoanelor cu dizabilități, cereți formatorului să reflecteze asupra a ceea ce poate face în 
sesiunile lor pentru a le promova.

Încurajați-i să reflecteze asupra practicii lor și dacă există aspecte pe care le-ar putea schim-
ba pentru a sprijini incluziunea persoanelor cu dizabilități

Reflecții suplimentare

Principiu Ce poți face pentru a susține asta?

Nediscriminare
•  Oferiți oamenilor acomodații 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 dizabi-

lități în propriul dvs. context, astfel încât să vă asigu-
rați că participanții au cunoștințele necesare pentru 
a-și susține drepturile.

Participare și incluziune

Egalitate

Accesibilitate
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Activitatea 1.2.1b Drepturile dumneavoastră

Sinteză și obiective de învățare

•  Să informeze persoanele cu dizabilități despre drepturile lor

Durata & Material

Durata: 30 minute
Materiale: Document PowerPoint (Folosiți propriile exemple pentru a crea un document 
PowerPoint)
Organizarea camerei: N/A

Cursul activității

Explicați grupului că oameni, cum ar fi formatorii, au responsabilități față de ei și că trebuie 
să-și cunoască drepturile.

Prezentați grupului ceea ce ați învățat în calitate de formator despre responsabilitățile 
dumneavoastră și încurajați-i pe oameni să se gândească la propriile nevoi. Vorbește despre 
ceea ce ai adaptat deja în practica ta.

Înainte de formare, cercetați ce protecții au persoanele cu dizabilități în propria țară. Ați pu-
tea prezenta câteva exemple grupului și să întrebați dacă le cunoșteau.

Facilitați o conversație despre experiențele oamenilor:

•  Au trebuit vreodată să convingă pe cineva să-și respecte drepturile?
•  Cum au făcut asta?

Fiți conștienți de faptul că este posibil ca oamenii să fi avut experiențe supărătoare.
Discutați câteva dintre modurile în care oamenii ar putea avea nevoie pentru a-și exprima 
nevoile:

•  Când pot face acest lucru?

De exemplu ei te pot aborda înainte sau după curs, dar și în timpul, dacă ceva îi împiedică să 
participe. În alte domenii ale vieții, ar putea exista și oportunități diferite. De exemplu, în timp 
ce încearcă să găsească un loc de muncă, fiecare țară va avea propriile reglementări în acest 
sens. De asemenea, este important să recunoaștem că unele persoane cu dizabilități nu au 
de ales decât să își dezvăluie dizabilitatea și pot avea nevoi care trebuie satisfăcute imediat. 
Pe de altă parte, alte persoane cu dizabilități ar putea avea de ales cu privire la momentul în 
care își dezvăluie dizabilitatea, dar pot avea și nevoi care trebuie satisfăcute imediat. Există, 
de asemenea, nevoi pe care oamenii le-ar putea realiza de-a lungul liniei. Multe persoane cu 
dizabilități nu au avut ocazia să se gândească la nevoile lor și, prin urmare, poate fi dificil să 
le stabilească inițial.
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3. Informații practice despre diferite dizabilități

Obiective

•  Să ofere câteva informații practice despre diferite dizabilități.
•  Să încurajeze formatorii să se gândească la propriile cunoștințe.

Cuprins

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

Întrebări directoare

•  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?

Activități legate

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

Resurse

N/A

Durata

Minim 1 ora in functie de activitatile selectate.
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Activitatea 1.3.1 Cum arată persoanele cu dizabilități?

Sinteză și obiective de învățare

•  Să reflectăm asupra faptului că persoanele cu dizabilități sunt toate diferite
•  Să reflectăm asupra faptului că avem mai multe persoane cu dizabilități în jurul  

nostru pe care le cunoaștem

Durata & Material

Durata: 5 minute
Materiale: Document PowerPoint (Utilizați propriile exemple pentru a crea un document 
PowerPoint)
Organizarea camerei: N/A

Cursul activității

Cereți grupului să se gândească la contextele în care au văzut persoane cu dizabilități, de 
exemplu:

•  Practicând sporturi
•  In filme
•  La stiri

Folosiți diapozitivele PowerPoint pentru a oferi exemple de celebrități celebre care sunt dez-
activate, de care s-ar putea să nu le cunoască. Întrebați-i dacă au știut despre această cele-
britate și dacă sunt surprinși să afle despre starea lor. Există vedete care sunt mai deschise 
cu privire la anumite condiții, de care sunt conștiente?

Sfaturile cele mai bune 

Puteți adapta Activitatea în diferite moduri:

•  Puteți adăuga persoane cu dizabilități cunoscute care sunt din țara dvs
•  Puteți folosi câteva dintre exemplele pe care le-au venit oamenii în timpul activității 

1.1.1a/1.1.1b
•  Ai putea folosi un interviu cu o persoană cunoscută cu dizabilități
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Activitatea 1.3.2a Nevoi și dizabilități

Sinteză și obiective de învățare

•  Să încurajeze cursanții să se gândească mai degrabă la nevoile oamenilor decât la dizabi-
litățile lor

•  Pentru a promova o înțelegere mai largă a nevoilor pe care le-ar putea avea persoanele cu 
dizabilități

Durata & Material

Durata: 10 minute
Materiale: Document PowerPoint (Utilizați propriile exemple pentru a crea un document 
PowerPoint)
Organizarea camerei: În perechi sau în grupuri mici

Cursul activității

Subliniați că cunoașterea numelui dizabilității cuiva nu vă spune automat ce nevoi au și că 
persoanele cu dizabilități au nevoi diferite.

Utilizați tabelul de mai jos pentru a încuraja această discuție:

Nevoie Ar putea apărea din...

Font mai mare

Defalcarea instrucțiunilor

Limbaj simplu

Fundal colorat

Asistență fizică

Pauze regulate
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Activitatea 1.3.2a Nevoi și dizabilități

Sinteză și obiective de învățare

•  Să încurajeze cursanții să dezvolte o înțelegere a nevoilor lor
•  Pentru a discuta despre nevoile de acces conflictuale

Durata & Material

Durata: 15 minute
Materiale: N/A
Organizarea camerei: În perechi sau în grupuri mici, sau ca o cameră întreagă

Cursul activității

Discutați despre faptul că poate fi dificil să știți ce nevoi are cineva, mai ales dacă nu a fost 
întrebat în trecut. Oamenii ar putea, de asemenea, să-și compenseze nevoile fără să-și dea 
seama. S-ar fi putut, de asemenea, să fi cerut cazare în trecut, pe care nu le-au primit și să fie 
îngrijorați să ceară din nou.

Folosiți următoarele indicații pentru a ajuta oamenii să vină cu idei despre nevoile lor:

•  Există lucruri pentru care știți deja că aveți nevoie de sprijin?
•  Ce sprijin ați avut în trecut care a funcționat bine?
•  Ați avut în trecut sprijin care nu a fost de ajutor?

Folosiți exemple specifice pentru a încuraja mai multă gândire, oferind exemple despre cum 
se poate face ceva și întrebând oamenii dacă își cunosc preferințele:

•  Tipul de muncă: preferați să lucrați singur, în grupuri mici sau într-un grup mai mare?
•  Font: există o dimensiune a fontului pe care o preferați?
•  Instrucțiuni: preferați să vi se spună instrucțiuni pe rând sau toate deodată? Preferi să 

asculți instrucțiunile sau să le citești?
•  Distragerea atenției: există lucruri care vă distrag atenția? Există lucruri care vă ajută să vă 

concentrați?
•  Vorbește: te simți în stare să ridici mâna pentru a vorbi sau preferi să fii întrebat direct? 

Sau ai prefera să nu vorbești în fața altora?
•  Pauze: preferați o pauză mai mare la mijloc sau mai multe pauze mai mici pe tot  

parcursul?
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Evidențiați că această lucrare va continua.

Odată ce oamenii au stabilit anumite preferințe, alegeți unul dintre exemple și întrebați-i pe 
oameni ce au ales. Veți descoperi că oamenii vor avea diferite lucruri care le satisfac cel mai 
bine nevoile. Aici este important să știți despre „nevoile de acces în conflict”, deoarece nevo-
ile unei persoane cu dizabilități pot intra în conflict cu nevoile altcuiva. De exemplu:

•  Cineva ar putea avea nevoie de lumini puternice aprinse, dar cineva ar putea avea nevoie 
ca luminile să fie stinse. S-ar putea să găsiți soluții, de exemplu dacă camera are moda-
lități de a ilumina doar părți ale camerei sau poate că a doua persoană ar putea purta 
ochelari de soare și ar putea găsi acest lucru util.

•  Cineva ar putea avea nevoie de o pauză lungă la mijloc, dar cineva ar putea avea nevoie de 
pauze mai scurte, care sunt mai regulate. S-ar putea să găsiți soluții, de exemplu, oferind 
oamenilor libertatea de a face pauze scurte în afara orelor de pauză „oficiale”.
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Activitatea 1.3.3 Cum să ceri oamenilor nevoile lor

Sinteză și obiective de învățare

•  Să exerseze să ceară oamenilor sa isi declare nevoile lor

Durata & Material

Durata: 10 minute
Materiale: –
Organizarea camerei: În grupuri de trei

Cursul activității

Puneți oamenii în grupuri de trei și încurajați-i să încerce scenariul de cel puțin câteva ori:

Joc de rol: o persoană este formatorul, o persoană este studentul cu dizabilități, o persoană 
este observatorul.

Aveți o conversație cu un cursant, întrebându-i de ce are nevoie pentru a putea lua parte la 
formare. Puteți să vă folosiți ca exemplu sau să creați o persoană cu dizabilitate fictivă.

Sfaturile cele mai bune 

Puteți adapta Activitatea în diferite moduri:

•  Ai putea avea un „script” pe care oamenii îl pot folosi pentru a începe conversația și pentru 
a o adapta la grup
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Activitatea 1.3.4 Anticiparea nevoilor posibile

Sinteză și obiective de învățare

•  Să încurajeze formatorii să anticipeze nevoile grupului lor

Durata & Material

Durata: 10 minute
Materiale: N/A
Organizarea camerei: În grupuri mici sau ca o cameră întreagă

Cursul activității

Explicați grupului că unele nevoi pot fi anticipate înainte de antrenament, întrebându-se ce 
părți ale instruirii au potențialul de a fi inaccesibile unor persoane.

Cereți oamenilor să se concentreze pe un exemplu și să vadă ce ar putea face pentru ca 
Activitatea să fie cât mai accesibilă:

1) Prezentați o imagine publicului dvs. și gândiți-vă cum să o faceți accesibilă persoanelor 
cu deficiențe de vedere.
•  Descrieți principalele aspecte ale imaginii
•  Întrebați-vă care este scopul imaginii și dacă descrierea dvs. vă ajută să vă atingeți 

obiectivul

2) Cereți audienței să facă o sarcină și gândiți-vă cum ați explica-o.
•  Acest exemplu poate fi realizat foarte practic: cereți-le oamenilor să vină cu cum le-ar 

spune oamenilor să facă paste și apoi urmați-le exact instrucțiunile
•  Evidențiați faptul că unii pași ar putea părea evidenti, dar ar putea fi uitați: de exemplu, 

„prindeți o tigaie”, „deschideți robinetul” și, prin urmare, ar face imposibilă finalizarea 
sarcinii, cu excepția cazului în care cineva știa deja cum să facă sarcina

3) Gândiți-vă la modul în care ați folosi un videoclip în antrenament. Ce trebuie  
să verificați?
•  Verificați dacă are subtitrări
•  Verificați dacă pe ecran există text care nu este citit
•  Verificați dacă lungimea este potrivită pentru grupul dvs
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Sfaturile cele mai bune 

Puteți adapta Activitatea în diferite moduri:

•  În loc să le ceri oamenilor să vină cu idei, ai putea să iei fiecare exemplu și să-l prezinți 
singur:

  о Scenariul 1: afișați o imagine într-un mod accesibil, apoi într-un mod mai accesibil și 
cereți oamenilor să identifice diferențele

  о Scenariul 2: faceți o sarcină mică cu pașii principali lipsă, apoi cu o listă foarte detaliată 
și cereți-le oamenilor să observe ce cale a fost mai ușor

  о Scenariul 3: afișați un videoclip inaccesibil, apoi un videoclip mai accesibil și cereți-le 
oamenilor să identifice diferențele
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Activitatea 1.3.5 Verificarea persoanelor

Sinteză și obiective de învățare

•  Să exerseze gestionarea oamenilor în timpul cursului

Durata & Material

Durata: 10 minute
Materiale: N/A
Organizarea camerei: În grupuri de trei

Cursul activității

Puneți oamenii în grupuri de trei și încurajați-i să încerce scenariul de cel puțin câteva ori:

Joc de rol: o persoană este formatorul, o persoană este studentul cu dizabilități, o persoană 
este observatorul.

Observați că un cursant pare să nu se descurce la curs. Cum începi o conversație pentru a-i 
întreba dacă se este in regula?

Sfaturile cele mai bune 

Puteți adapta Activitatea în diferite moduri:

•  Ai putea avea un „script” pe care oamenii îl pot folosi pentru a începe conversația și pentru 
a o adapta la grup
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Activitatea 1.3.6 Modificarea materialelor

Sinteză și obiective de învățare

•  Să exersezi câteva scenarii care ar putea apărea în timpul unei sesiuni de formare și să te 
gândești cum ai reacționa și ai face modificări materialelor tale

Durata & Material

Durata: 15 minute
Materiale: Îndemnuri/incurajari
Organizarea camerei: În grupuri mici

Cursul activității

Luați un scenariu și încurajați oamenii să se gândească la cum ar rezolva problema. 

1) Folosiți un videoclip, dar vă dați seama că acolo subtitrările nu funcționează și există un 
elev surd în sală care are nevoie de subtitrări.
•  În schimb, puteți rezuma videoclipul
•  Dacă credeți că problema poate fi rezolvată, puteți oferi cursanților o pauză și ați putea 

rezolva problema tehnică
•  Dacă în videoclip există câteva imagini importante, le puteți afișa și explica

2) Dați un document pentru ca oamenii să facă un exercițiu. Cineva vă spune că fontul este 
prea mic pentru ca ei să poată citi.
•  Dacă aveți un asistent cu dvs., ați putea să-i trimiteți să facă o copie într-o dimensiune 

mai mare – sau ați putea oferi cursanților o pauză și sa mergeți să faceti copia nece-
sara.

•  Puteți întreba cursantul dacă are smartphone/laptop cu el și i s-ar putea trimite exerci-
țiul prin e-mail și poate fi citit de pe ecran.

•  În schimb, ai putea decide să faci Activitatea verbal cu camera

Evidențiați necesitatea de a reflecta după fiecare sesiune de antrenament și vedeți dacă 
unele modificări trebuie făcute permanent.
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Modulul 2 
Autocunoaștere și auto-reflecție

Introducere

Obiective

Structura 

Cunoașterea de sine poate fi văzută ca o investigare a ta, care îți permite să analizezi cine ești, puncte-
le tari și punctele slabe, așteptările și obiectivele tale, comportamentul tău, calitatea relațiilor tale și ce 
așteptări ai de la mediul în care te afli. 

•  Fii conștient de tine
•  Deveniți conștienți de scopurile și obiectivele dvs
•  Identificați și recunoașteți calitățile și defectele
•  Deveniți conștienți și reflectați asupra convingerilor și valorilor personale
•  Integrați istoria personală și experiențele trăite remarcabile

Următoarea structură prezintă obiectivele și conținuturile care sunt incluse în fiecare atelier și liniile 
directoare, sau întrebările directoare, care asigură generarea schimbării.
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2. Reflectie de sine

Obiective

•  Să identifice experiențe relevante
•  Să reflecteze asupra diferitelor contexte de viață
•  Pentru a-ți construi imaginea de sine și a o proiecta în viitor
•  Să identifice domeniile vieții care trebuie îmbunătățite/schimbate
•  Să ne descoperim propria valoare

Conţinut

•  Autobiografie
•  Credințe și valori
•  De sine
•  Domenii ale vieții
•  Calități individuale și potențiale

Întrebări de ghidare

•  Cum te definești?
•  Ce este mai important pentru tine?
•  Care sunt cele mai remarcabile evenimente din viața ta?
•  Care domeniu al vieții folosește toate celelalte domenii?
•  Care este scopul cunoașterii valorii acesteia?

Activități legate

•  Activitatea 2.2.1 Linia vieții
•  Activitatea 2.2.2 Roata vieții
•  Activitatea 2.2.3 Fotografia mea și Portretul meu
•  Activitatea 2.2.4 Oglindă

Resurse

Nu

Durata

Durata depinde de activitățile pe care le alegeți din „Activități legate”
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Activitatea 2.2.1 Linia vietii

Sinteză și obiective de învățare

Auto-reflecția este un proces în care ne uităm în interior, ne uităm la propria viață și vedem 
impactul pe care l-au avut experiențele pozitive și negative în modul în care ne vedem pe noi 
înșine.

•  Explorați istoria de viață a participanților, inclusiv experiențele semnificative care au con-
dus până în prezent.

•  Identificați evenimentele importante și măsurați impactul pe care îl are asupra cine sunt 
ele astăzi

Durata & Material

Durata: 30 minute
Material: 
•  Fișa de activitate „Lifeline” care se va livra fiecărui participant
•  Creioane, pixuri colorate sau stilouri
Organizarea camerei: Scaune și masă individuale pe care să scrieți

Derularea activității

•  Fiecare participant este provocat să identifice evenimente remarcabile – pozitive și nega-
tive – în povestea (linia) de viață.

•  Dacă este necesar, puteți da exemple de posibile evenimente remarcabile, cum ar fi naște-
rea, căsătoria, performanța educațională, un nou loc de muncă...

•  După identificarea evenimentelor remarcabile, participantul este provocat să  
împărtășească:

  о O experiență pe care ați avut-o în desfășurarea activității
  о Perspective pe care le-ați avut cu privire la identificarea evenimentelor remarcabile
  о Cum evenimentele vă definesc identitatea.
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Linia vieții
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Imaginează-ți că această diagramă reprezintă calea ta de viață.
Caracterizează-ți trecutul și prezentul și ilustrează cele mai remarcabile evenimente.

Nume Data:             /              /       
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Activitatea 2.2.2 Roata Vieții

Sinteză și obiective de învățare

O reflecție asupra diferitelor contexte de viață care îi pot ajuta pe oameni să se autoevalueze 
domenii importante ale vieții și să le identifice pe cele care sunt adaptate nevoilor și așteptă-
rilor lor individuale.

•  Susține oamenii să se 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.

•  În formă de cerc, permite reflectarea satisfacției oamenilor în domenii importante ale 
vieții: Dezvoltare personală, Familie, Sănătate, Relații, Timp liber, Pregătire profesională, 
Muncă, Bani, Timp liber. 

Durata & Material

Durata: 45 minute
Material:
•  Fișa de activitate „Roata vieții” care va fi livrată fiecărui participant
•  Creioane, pixuri colorate
Organizarea camerei: Scaune confortabile, cu un loc pentru scris

Derularea activității

•  Trainerul oferă fiecărui participant un formular de înregistrare a activității „Roata vieții”.
•  Fiecare participant este provocat să atribuie un grad de satisfacție fiecărui domeniu al vie-

ții, treptat: 0 - nemulțumit până la 10 - pe deplin mulțumit. Cercul interior este 0, iar cercul 
exterior este 10.

•  După identificarea gradului de satisfacție în fiecare domeniu al vieții, participantul este 
provocat să identifice domeniile pe care și-ar dori să le dezvolte, ce ar dori să dezvolte și 
cum și ce grad de satisfacție își propun să atingă.

•  Ca grup, fiecare participant poate împărtăși:
  о Experiență pe care a avut-o în desfășurarea activității
  о Perspectivele pe care le-a avut despre satisfacția  față de domeniile vieții
  о Ce plan intenționeaza să realizeze pentru a obține un grad de satisfacție mai mare, de 
armonie, cu unul sau mai multe domenii ale vieții.
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Roata Vieții
Reflectați asupra contextelor de viață menționate mai jos, iar pe o scară de la 1 la 10 (centrul cercului 
este zero și limita exterioară, 10), poziționați-vă, despre gradul dvs. de satisfacție în fiecare dintre ele, 
în acest moment al dvs. viaţă.

Apoi reflectați asupra acelorași contexte de viață și identificați în ce do-
meniu al vieții dvs. doriți să începeți să vă îmbunătățiți?  

Cum? Ce vrei să obții?

Distracție și 
agrement

Spiritualitate

Bani

Relații Dezvoltare 
personala

Carieră

Sănătate

Mediu fizic
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Activitatea 2.2.3 Fotografia mea / Portretul meu

Sinteză și obiective de învățare

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.

•  Promovați reflecția individuală și construirea unei imagini de sine (prezentare), apelând la 
creativitate și la formele de exprimare în care individul se simte cel mai confortabil și în 
care are abilități.

Durata & Material

Durata: 45 minute
Material:
•  Fișă de lucru (format hârtie și/sau digital);
•  Pix și/sau creion;
•  Pixuri și/sau creioane cu filtru;
•  Disponibilitatea unui set de imagini (format hârtie și/sau digital);
•  Foarfece;
•  Lipici;
•  Fișa de lucru cu activități;
Deschidere la includerea altor tipuri de material.
Organizarea camerei: Scaune confortabile, cu un loc pentru scris

Derularea activității

•  Formatorul explică participanților că pot folosi diferite formate: un text, o poveste, un in-
terviu, un desen, un colaj de imagini, poezii, fraze libere, o schemă, o imagine... Prezentări 
despre ei înșiși în viața lor ar trebui încurajată. Comunicare in care sa te exprimi, ia in con-
siderare posibilitatea de a te putea prezenta in limbaje simbolice, oral si/sau folosind noile 
tehnologii. De asemenea, că autofotografie poate și trebuie să includă dorințe, așteptări, 
vise, proiecte astfel încât subiectul să fie invitat să se prezinte într-o perspectivă dinamică 
și în continuă schimbare.

•  Formatorul oferă fiecărui participant un formular de activitate „Portretul meu”.
•  Fiecare participant este provocat să reflecteze și apoi să-și exprime liber creativitatea.
•  Când a terminat, participantul este provocat să impartaseasca 
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Poza mea
Această foaie de hârtie îți rezervă un spațiu pentru a te prezenta liber.
Descrie-te, folosind cuvinte, imagini sau orice alte mijloace de a te face cunoscut. Folosește ce este 
mai bun! Arată-ne cine ești, cum ești, ce îți place, ce știi și ce ai vrea să știi și să fii.
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Portretul meu
Viața este o roată vie... Trecutul, prezentul și viitorul se împletesc pentru a ne construi călătoria. Ceea ce 
suntem astăzi este legat de ceea ce am fost ieri și anunță ce putem fi mâine. Viitorul depinde și de noi.
Descrie-te, folosind cuvinte, imagini... sau orice alt mod de a te face cunoscut... foloseste cel mai bun! 
Arată-ne cine ești, ce ești, ce îți place, ce știi și ce ai vrea să știi și ce vrei să știi și ce vrei să fii.

Ie
ri

Așa cum am fost... Un portret al trecutului

A
st

ăz
i

Cum sunt... Un portret al prezentului

M
âi

ne

Cum voi fi? Și un portret al viitorului
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Activitatea 2.2.4 Oglindă

Sinteză și obiective de învățare

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.

•  Evaluați comportamentele
•  Provocă reflecția
•  Descoperiți valoarea fiecărei persoane
•  Învățarea să respecte fiecare persoană

Durata & Material

Durata: 30 minute (într-un grup mare poate dura mai mult)
Material: O cutie mică cu o oglindă în interior în partea de jos
Organizarea camerei: Scaunele în cerc  

Derularea activității

•  Participanții stau în fața unei cutii închise
•  Facilitatorul explică că în interiorul cutiei se află o fotografie a unei persoane foarte impor-

tante pentru grup
•  Aleatoriu sau secvenţial, fiecare trebuie să se apropie și să deschidă cutia. Fără a dezvălui 

a cui fotografie este, fiecare ar trebui să descrie unele dintre calitățile, caracteristicile și 
comportamentele pe care le posedă persoana respectivă.

•  În interiorul cutiei este doar o oglindă, așa că în timp ce unul dintre participanți stă în fața 
oglinzii, spunând caracteristicile acesteia, facilitatorul îi întreabă pe alții dacă știu despre 
cine vorbesc.
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Evaluează comportamentele
Participanții stau în fața unei cutii închi-
se, iar facilitatorul explică că în interiorul 
acesteia se află fotografia unei persoane 
foarte importante pentru grup.
În continuare, spune că fiecare trebuie 
să se apropie și să deschidă cutia. Fără 
a dezvălui a cui este fotografia, fiecare 
ar trebui să descrie unele dintre calități-
le, caracteristicile și comportamentele 
pe care le posedă persoana respectivă.

Provoacă reflecția
În interiorul cutiei este o oglindă. Această activitate funcționează ca o invitație la autoreflecție, pro-
fitând de imaginea reflectată a participantului. În timp ce unul dintre participanți stă în fața oglinzii, 
citând caracteristicile acesteia, este posibil ca facilitatorul să întrebe pe alții dacă știu despre cine 
vorbește persoana respectivă.

De sine
Intenția acestei activități este de a provoca o reflecție asupra comportamentului, acțiunilor și altor 
caracteristici pe care le manifestăm în cadrul grupului.
Accentul ar trebui să fie pe calea pozitivă, ținând cont de faptul că cu toții ne dorim să evoluăm și să 
devenim oameni mai buni. Adesea, viața de zi cu zi nu ne oferă timp să facem acest tip de analiză. 
Prin urmare, dacă trebuie să participați, profitați de ocazie pentru a vă extinde cunoașterea de sine.

Activitate în oglindă: Cum să vă extindeți  
cunoașterea de sine

Obiective
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Descoperă valoarea fiecărei persoane
Un alt obiectiv al acestei activități este acela de a demonstra că toți avem valoarea noastră în cadrul 
grupului, indiferent de postul ocupat sau de timpul de când aparținem grupului.

Învață să respecti fiecare persoană
Din recunoașterea valorii fiecărui individ din grup se poate lucra și respectul față de celălalt. De exem-
plu, uneori oamenii nu au noțiunea importanței rolului celorlalți. Această recunoaștere a valorii fiecăru-
ia generează, în consecință, un respect mai mare pentru activitatea desfășurată de celălalt.

Concluzie
Orice efort care duce la o conștientizare sporită a individului și a grupului trebuie luat în serios. Dacă 
urmează să participați la o activitate în oglindă, fiți siguri că rezultatele vor fi foarte pozitive.
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2. Cunoașterea de sine

Obiective

•  Structurați conștiința de sine
•  Recunoașteți impactul celorlalți asupra reprezentării lor de sine
•  Validați congruența diferitelor contexte de viață
•  Identificați ce faceți bine și ce puteți face cel mai bine
•  Însușirea sensului vieții tale
•  Identificați abilitățile care mă deosebesc de ceilalți

Conţinut

•  Identitate personala
•  Importanța celorlalți în construcția „Eului”
•  Relatii interpersonale

Pytania przewodnie

•  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?
•  Care este definiția ta a succesului?
•  Care sunt obiectivele dumneavoastră pe termen scurt și lung?
•  Viața pe care o ai acum este în ton cu aceste obiective?
•  Care este scopul tău în viață?
•  Îți cunoști abilitățile profesionale?
•  Știu cum să-mi îmbunătățesc profilul profesional?

Activități legate

•  Activitatea 2.2.5 Fereastra Johari
•  Activitatea 2.2.6 Apropiați-vă de linie dacă...
•  Movie “Partly Cloudy”
•  Activitatea 2.2.7 Cele mai bune 10 caracteristici ale mele / Cum mă văd ca angajat...

Durata

2h30 ore

https://www.youtube.com/watch?v=ix13P9NqBjo
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Activitatea 2.2.5 Fereastra Johari

Sinteză și obiective de învățare

Un model de conștientizare de sine, dezvoltare personală, dezvoltare de grup și relație de 
înțelegere. O fereastră Johari este un instrument psihologic și este un instrument util care 
permite înțelegerea și antrenamentul:
•  Constiinta de sine
•  Dezvoltare personala
•  Îmbunătățirea comunicării
•  Relatii interpersonale
•  Grupuri dinamice
•  Dezvoltarea echipei
•  Relații între grupuri

Durata & Material

Durata: 1 ora
Material:
•  Fișa de activitate „Fereastra Johari” care va fi livrată fiecărui participant
•  Creioane, pixuri colorate
Organizarea camerei: Scaune individuale cu un loc de scris  

Derularea activității

Pasul 1
Ar trebui să începeți din zona Open Self. Fă câteva note despre tine. Care sunt punctele tale 
forte și punctele slabe? Cu ce te simți confortabil și dorești să împărtășești cu ceilalți? Este 
important să fii sincer și clar cu privire la ceea ce știi deja despre tine.
Pasul 2
Este timpul să implici alți oameni și să ceri feedback despre tine. În funcție de cât de încre-
zător sunteți, s-ar putea să preferați să faceți acest lucru fie ca un exercițiu de grup, fie unul 
la unu.
Când primim feedback, ar trebui să fim respectuoși, să ascultăm și să reflectăm la ceea ce 
s-a spus. De asemenea, ar trebui să-i oferim persoanei care a furnizat feedback-ul câteva 
recunoașteri sau mulțumiri pentru contribuție.
Există patru cadrane, iar acest lucru este adevărat pentru aproape toată lumea. Ne vedem 
pe noi înșine într-un fel anume, iar modelul Johari este o modalitate excelentă de a înțelege 
cum ne văd ceilalți.
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SINE ASCUNS

Aceștia ar fi descriptori pe care indi-
vidul 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 ORB

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

conștienți.

SINE DESCHIS

Cunoscuți de noi înșine și 
cunoscuți de ceilalți.

SINE NECUNOSCUT

Ambele părți nu cunosc aspectele 
de aici. Aceasta poate fi o 

oportunitate de descoperire.

N
ec
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os

cu
t 

al
to

ra
C

un
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cu
t 

al
to

ra

Cunoscut  
de s ine

Necunoscut  
de s ine

F E R E A S T R A  J O H A R I

Derularea activității

Pasul 3
Cererea de feedback va fi o modalitate excelentă de a vă reduce cadranul Sinele orb și de a 
crește cadranul de Sine deschis.  
Pasul 4
Dezvăluirea sau oferirea de feedback vă va ajuta, de asemenea, să vă reduceți cadranul Sine 
ascuns și să vă creșteți cadranul Sine deschis.
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Acum încercați să vă umpleți propria fereastră Johari.
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F E R E A S T R A  J O H A R I
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Activitatea 2.2.6 Apropiați-vă de linie dacă...

Sinteză și obiective de învățare

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

•  Înțelegeți și respectați asemănările și diferențele personale
•  Dezvoltați sentimente de empatie
•  Promovați autocunoașterea și conexiunea de grup

Durata & Material

Durata: 30 minute
Material:
•  Banda camuflanta
•  Fișă de activitate pentru formator
•  Muzica de fundal
Organizarea camerei:
•  O camera cu spatiu liber (se poate face si intr-un spatiu exterior)
•  Bandă adezivă pe podea pentru a împărți spațiul în jumătate
•  Linia de bandă adezivă trebuie să fie suficient de mare pentru ca participanții să stea față 

în față de-a lungul liniei (jumătate din grup pe fiecare parte).

Derularea activității

•  Formatorul ar trebui să ceară grupului să se împartă în două subgrupe.
•  Primul grup trebuie plasat pe partea dreaptă a liniei, iar al doilea pe partea stângă.
•  Cu cele două grupuri lângă linie, ar trebui să facă un pas înapoi și să rămână la aceeași 

distanță de linie (vezi imaginea).
•  Fiecare participant trebuie să fie față în față cu un alt participant situat pe partea opusă a 

liniei (vezi imaginea)
•  Formatorul trebuie să creeze mediul pentru activitate, explicând cursanților că această 

activitate este legată de experiența fiecăruia, de viața lor și că trebuie să fie adevărate.
•  Odată poziționat lângă linie, antrenorul, care are o fișă cu un set de propoziții legate de 

grup, începe să o citească pe prima, încercând să o facă încet și cu voce tare.
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•  La auzirea frazei, toți cei care simt că se aplică în viața lor, istoria, sau realitatea, pas înain-
te, spre linie. După câteva secunde, ar trebui să revină la poziția inițială. Formatorul citește 
apoi a doua propoziție și procesul se repetă.

•  La început, propozițiile sunt ușor de răspuns: „Apropie-te de linie dacă... ai frați”; „Apropi-
ați-vă de linie dacă... vă place ciocolata”; etc si in mod normal mediul este usor si relaxat.

•  Cu toate acestea, pe măsură ce activitatea evoluează, întrebările devin din ce în ce mai 
profunde și mai dificile: „Apropiați-vă de linie dacă... ați pierdut vreodată o persoană 
iubită”; „Apropiați-vă de linie dacă... ați fost vreodată o victimă a rasismului.” Explicați că 
de acum încolo grupul trebuie să rămână tăcut, deoarece antrenorul va spune fraze mai 
serioase și nu ar trebui să existe comentarii. Puteți reda muzică de fundal calmă.

•  La sfârșitul activității, este necesar să reflectăm asupra a ceea ce s-a întâmplat. Formato-
rul ar trebui să le ceară participanților așezați să împărtășească sentimentele și gândurile 
care au apărut în timpul activității, reflectând asupra concluziilor care pot fi trase. Dacă 
grupul este foarte mare, puteți alege să faceți reflecția în grupuri mici

  о Cum m-am simțit ori de câte ori am rămas sau am mers înainte?
  о Cum i-am văzut pe ceilalți?
  о Ce pot lua parte din această experiență?

După ce ați văzut scurtmetrajul animat „Parțial înnorat”, încercați să reflectați câteva minute asupra 
semnificației lui și a ceea ce a reprezentat pentru fiecare dintre voi.
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„Apropiați-vă de linie dacă…”

Propoziții inițiale:

1. … dacă vă place brânza

2.  … dacă vă place soarele

3.  … dacă vă place plaja

4.  … dacă vă place să ascultați muzică

5.  … dacă ai făcut pe cineva să zâmbească în această săptămână

6.  … dacă ai ajutat pe cineva în această săptămână

7.  … dacă aveți copii

8.  … dacă aveți frați sau surori

9.  … dacă vă plac câinii

10.  … dacă vă plac pisicile 

Se explică că, din acest moment, grupul trebuie să facă tăcere absolută, pentru că acum se vor 
rosti sentințe mai grave și nu pot fi comentarii. Puteți pune o muzică de fundal liniștită.

Propoziții serioase:

1. … dacă ești îndrăgostit

2.  … dacă ai simțit vreodată o înfrângere în viață

3.  … dacă ați obținut deja un anumit succes

4.  … dacă ți-a fost vreodată frică

5.  …dacă te-ai simțit vreodată singur

6.  … dacă ai făcut deja ceva pentru nesiguranță

7.  … dacă ai un scop în viață

8.  … dacă îți place așa cum ești

9.  … dacă crezi că poți face din această lume o lume mai bună

10.  … dacă lupți pentru scopul vieții

11.  … dacă faci ceea ce îți place

12.  … dacă te-ai simțit vreodată cu adevărat fericit

13.  … dacă crezi că mâine va fi o zi mai bună
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Activitatea 2.2.7 Cele mai bune 10 caracteristici ale mele / Cum mă văd 
ca angajat...

Sinteză și obiective de învățare

Participantul este provocat să identifice caracteristicile care îl deosebesc dintr-o serie de 
caracteristici și să-și identifice punctele forte ca profesionist, precum și ceea ce trebuie 
îmbunătățit.

•  Promovați autocunoașterea
•  Identificați abilitățile profesionale
•  Identificați aspectele personale, sociale și profesionale de îmbunătățit

Durata & Material

Durata: 1 ora
Material:
•  Fișa de activitate „Top zece funcții ale mele”” care trebuie oferită fiecărui participant
•  Fișa de activitate „Cum mă văd ca lucrător” care va fi livrată fiecărui participant
•  Creioane, pixuri colorate 
Organizarea camerei: Scaune individuale cu un loc de scris

Derularea activității

•  Formatorul provoacă participanții să aleagă dintr-o listă de caracteristici personale, socia-
le și profesionale, pe cele pe care le consideră că le au. Ei pot alege câte doresc.

•  Apoi, dintre caracteristicile alese, formatorul va cere participanților să aleagă doar 10 (po-
zitive și/sau negative) care să le descrie mai bine și să le scrie în fișa de activitate. Pentru 
fiecare caracteristică participanții ar trebui să dea un exemplu

•  Formatorul poate ajuta oferind exemple de situații din viața reală în care această caracte-
ristică a fost importantă

•  După aceea, trainerul va oferi fiecărui participant ultima activitate și îi va cere să reflecteze 
asupra modului în care se văd ca lucrător/profesionist și ce pot face pentru a deveni și 
mai buni.
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Mai jos este o listă de caracteristici personale, sociale și profesionale.
Marcați cu [X] pe cele cu care vă identificați, le puteți selecta câte doriți.

Cele mai bune 10 caracteristici ale mele

   Adaptabilitate

   Agresiv

   Prietenos

   Bun ascultator

   Lucru in echipa

   Ambițios

   Negociator

   Autonome

   Autoritar

   Aventurier

   Calm

   Capabil să delege

   Competitiv

   Încrezător în sine

   Confuz

   Cooperativă

   Curajos

   Cu simțul umorului

   Perspicace

   Perfecționist

   Rabdator

   Pasionat

   Pasiv

   Organizat

   Optimist

   Idealist

   Fericit

   Inovator

   Strict

   influenţabil

   Indisciplinat

   Independent

   Proactivă

   Respectuos

   Selectiv

   Cu mintea deschisă

   Convingator

   Pesimist

   Solicitant

   Obiectiv

   Curios

   Disciplinat

   Competent

   Observator

   Flexibilitate

   Egocentric

   Responsabilitate

   Rezonabil

   Îngrijorat

   Impulsiv

   Persistent

   Spontană

   Sociabil

   Sincer

   Critic

   Discret

   Sensibilă

   Timid

   Serios

   Tolerant

   Creativ

   Entuziast

   Emoțional

   Realist

   Prudent

   Intimidant

   Implicat

   Nerăbdător

   Generos

   Bine dispus
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Dintre caracteristicile pe care ați ales să vă descrieți, selectați cele 10 (pozitive și/sau negative) pe 
care le considerați că vă descriu cel mai bine. Scopul este de a-ți descrie personalitatea în termeni 
de atitudine și comportament. În tabelul următor scrieți aceste caracteristici în coloana din stânga și 
utilizați coloana din dreapta pentru a le ilustra cu exemple. 

Cele mai bune 10 caracteristici ale mele

Exemple:
» Punctual 

Sunt punctual când stabilesc o întâlnire. Sunt punctual când stabilesc 
întâlniri.

» Creativ Am întotdeauna o soluție creativă când trebuie să rezolv o problemă.

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.
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Mă consider un bun lucrător  
pentru că... Pot fi un lucrător mai bun dacă...

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Angajarea este astăzi o realitate în schimbare: cerințele cresc, iar dedicarea muncii depinde de fie-
care dintre noi, de atitudinea și motivația noastră..

Cum mă văd eu ca angajat...
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Modulul 3
Gestionarea emoţiilor

Introducere
Managementul emoțional este o abilitate crucială a fiecărei ființe umane 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. Inteligența emoțională are un impact asupra cât de sa-
tisfăcătoare 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. Cel mai 
important lucru este că managementul emoțional poate fi antrenat de-a lungul întregii vieți și credem 
că exercițiile din această carte vă vor ajuta să o dezvoltați.

Acest modul privind managementul emoțional își propune să explice pe scurt ce sunt emoția, starea 
de spirit și sentimentele și ce le diferențiază. Trecând prin exerciții stabilite, veți avea șansa de a vă fa-
miliariza cu citirea, numirea și exprimarea unei game întregi de emoții. Emoțiile joacă un rol important 
în activitățile noastre zilnice. Nu poți vedea sau „atinge” emoțiile, dar poți fi conștient de ele după dis-
pozițiile tale sau, mai conștient, după sentimentele tale. Veți avea șansa să o înțelegeți mai bine atunci 
când lucrați în grup sau individual.

Veți dobândi, de asemenea, abilități despre gestionarea emoțiilor și cunoștințe despre comportamen-
tul empatic. În părțile legate de inteligența emoțională și asertivitatea există șansa de a învăța că 
asertivitatea este capacitatea de a te exprima pe deplin în contact cu alți oameni. Asta 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. Știind ce este asertivitatea, vei avea șansa să antrenezi comportamente asertive, cum să-ți 
aperi asertiv drepturile și vei dobândi capacitatea de a gestiona emoțiile pozitive și negative.

În această carte de curs vi se vor oferi câteva cunoștințe și câteva exerciții care probabil vă vor ajuta 
în multe situații din viața dumneavoastră, cum ar fi cum să fiți mai aproape de viața altor oameni prin 
empatie sau cum să treceți peste provocările din viața socială știind cum să apără-te folosind cunoaș-
terea emoțiilor tale.
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Obiective

Structura

1. Emoție

•  Cunoașteți diferența dintre emoție, dispoziție și sentiment
•  Numirea și exprimarea unei game întregi de emoții
•  Cunoașterea comportamentului empatic
•  Antrenați comportamente asertive, cum să vă apărați asertiv drepturile
•  Capacitatea de a gestiona emoțiile pozitive și negative

1. Emoție
2. Inteligența emoțională
3. Gestionarea emoțiilor – asertivitate

Activitatea 3.1.1 Jocul emoției

Sinteză și obiective de învățare

Recunoașterea și învățarea utilizării semnelor emoționale adecvate.

Obiective de invatare
•  utilizarea experiențelor zilnice ale participanților cu privire la utilizarea emoticoanelor în 

mesajele text
•  reflectarea asupra când și cum să folosiți emoticonul adecvat pentru a transmite ceea ce 

își dorește persoana

Durată și material

Durată: 40 minute
Material: 
•  Acces la smartphone, iPad sau laptop participanți
•  Set tipărit de emoticoane (opțional)
Organizarea camerei: La fel de convenabil; spațiu necesar pentru grupuri mai mici.

Derularea activității

•  Întregul grup este împărțit în grupuri mai mici de 4 persoane. Fiecărui grup i se prezintă 
lista emoțiilor de bază descrise mai devreme în roata emoțiilor: bucurie, încredere, teamă, 
surpriză, tristețe, dezgust, furie, anticipare

•  O persoană la un moment dat preia o emoție de bază din listă, iar restul grupului este 
rugat să aleagă emoticonul potrivit de pe smartphone-ul său sau graficul de emoticoane 
din clasă. Jocul se desfășoară în runde pentru a permite fiecărui participant să capteze o 
emoție 
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Activitatea 3.1.2 Un cerc de emoții

Sinteză și obiective de învățare

Recunoașterea și învățarea utilizării emoțiilor adecvate.

Obiective de invatare
•  folosirea experiențelor proprii ale participanților pentru a prezenta emoții adecvate
•  Exercițiul de identificare și denumire a emoțiilor opuse

Durată și material

Durată: 10 minute
Material: Fără materiale
Organizarea camerei: La fel de convenabil; avea nevoie de spațiu pentru a forma un cerc

Derularea activității

•  Grupul formează un cerc
•  O persoană intră în cerc și arată, fără a-l comenta, emoție dar într-o manieră exagerată, 

exagerând
•  După aceea, persoana arată spre alta pentru a intra în cerc. Următoarea persoană încear-

că să arate emoția opusă primei și arată noua emoție.
•  Jocul continuă în acest fel
•  Fiecare persoană, după ce se află în cerc, notează numele emoției pe care a demonstrat-o.
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Activitatea 3.1.3 Emoții în viața mea

Sinteză și obiective de învățare

Devenirea conștientă de cum și când sunt simțite emoțiile.

Obiective de invatare
•  Introducere în a deveni conștient de emoțiile tale
•  Retrospecție și denumirea emoțiilor
•  Înțelegerea de ce se simte emoția

Durată și material

Durată: 10 minute
Material: Fără materiale
Organizarea camerei: La fel de convenabil

Derularea activității

•  În grupuri de câte 4, discutați cu prietenii următoarea întrebare: Vă puteți aminti o situație 
în care ați simțit diferite emoții în viața voastră?

•  După dumneavoastră, care a fost cauza emoției date?
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2. Inteligență emoțională
Activitatea 3.2.1 Meditație de conștientizare emoțională

Sinteză și obiective de învățare

Percepția propriilor sentimente, stări și emoții.

Obiective de invatare
•  exersați în percepția propriilor sentimente, stări și emoții

Durată și material

Durată: 20 minute
Material: 
•  In functie de conditiile de sanatate o saltea sau un scaun
•  Difuzoare
•  Muzică relaxantă în fundal
Organizarea camerei: La fel de convenabil

Derularea activității

•  Găsiți o poziție confortabilă așezată. Fie așezat pe o pernă pe podea, fie pe un scaun. Lă-
sați coloana vertebrală să fie dreaptă și lungă și lăsați umerii să cadă. Închideți ușor ochii 
sau, dacă preferați, priviți pur și simplu în jos în fața dvs. cu o focalizare moale

•  În timp ce stai aici, observă unde corpul tău ia contact: picioarele tale ating podeaua, poa-
te spatele pe pământ...

•  Observă-ți respirația. Pentru următoarele cinci respirații, urmați fiecare inspirație și expira-
re, simțind sau imaginându-ți respirația care curge în și din corp.

•  Acum, muta-ți conștientizarea de la respirație la corpul tău și începe să scanezi prin corp 
încet, din cap până în picioare, observând orice sentimente sau emoții care sunt prezente.

•  Este posibil să detectați numeroase sentimente sau emoții în tot corpul. În scopul acestui 
exercițiu, alegeți un sentiment sau o emoție pe care să vă concentrați pentru moment

•  Observă unde în corpul tău se află această emoție... deci ce parte a corpului ține acest 
sentiment?

•  Cât de mare sau de mic este acest sentiment?
•  Unde sunt marginile lui? Aceste margini sunt ascuțite sau moi?
•  Sentimentul are o culoare? Și dacă da, culoarea se schimbă sau rămâne aceeași?
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•  Senzația este grea sau ușoară?
•  Sentimentul este în mișcare, sau încă?
•  Senzația este tare sau moale? Este aspru sau neted? Dacă aș putea atinge acest senti-

ment cu mâna, cum ar fi textura lui?
•  Acum, dacă ar fi să dai un nume acestui sentiment sau emoție, care ar fi acesta? Îl poți 

identifica? Îi poți da o etichetă?
•  Dacă nu-ți vine în minte un nume pentru acest sentiment, este în regulă. Fii bun cu tine în-

suți și continuă să observi sentimentul din corp cu curiozitate și fără judecată, până când 
natura acestei emoții devine mai clară pentru tine.

•  Continuați să cunoașteți această emoție timp de încă cinci minute. Când simțiți că ați 
atins un nivel de confort și înțelegere a acestui sentiment, deschideți ușor ochii și adu-
ceți-vă atenția înapoi în camera în care vă aflați
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Activitatea 3.2.2 Auto-reflexie

Sinteză și obiective de învățare

A înțelege și a se familiariza cu propriile sentimente. 

Obiective de invatare
•  Autoreflecție asupra experiențelor cuiva

Durată și material

Durată: 20 minute
Material: 
•  Foaie de hartiie 
•  Un pix
Organizarea camerei: La fel de convenabil

Derularea activității

•  Pe foaia de hârtie, scrieți despre experiența dvs. la Pasul 1 cât mai detaliat posibil
•  Dacă scrieți despre experiența dumneavoastră cu această emoție, vă va îmbunătăți înțele-

gerea și familiaritatea cu ea
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Activitatea 3.2.3 Empatie

Sinteză și obiective de învățare

Introducerea conceptului de empatie.

Obiective de invatare
•  Recunoașterea empatiei în diferite situații sociale

Durată și material

Durată: 20 minute
Material: 
•  YouTube film: https://www.youtube.com/watch?v=1Evwgu369Jw
•  Flipchart 
•  Markers 
•  Elemente de fișă de comportamente de empatie
•  Foile diagramei A și B
Organizarea camerei: La fel de convenabil, avea nevoie de spațiu pentru a se împărți în gru-
puri mai mici

Derularea activității

•  Urmărește video: https://www.youtube.com/watch?v=1Evwgu369Jw
•  Împărțiți în grupuri de patru persoane 
•  Folosind diagrama cu elementele comportamentului gol, decideți dacă puteți găsi un 

exemplu de declarație de empatie în diagrama A și diagrama B

Elemente de comportament empatic

•  Luand perspectiva
•  Să nu se judece
•  Recunoașterea emoțiilor altor persoane
•  Sentiment cu oamenii

Graficul A
1.  Îți simt durerea, draga mea. Am fost acolo
2. Să-ți spun ce cred că ar trebui să faci...
3. Tati iti va cumpara unul nou!
4. Când a fost prima dată când te-ai simțit așa?
5. Acest lucru se datorează faptului că ești un egoist.
6. Când aud ceea ce spui, mă simt supărat...
7. Nu e prea rău, acum doi ani, mi s-a întâmplat că...
8. Hmmm, asta s-a întâmplat altfel, mi-a spus Peter altfel
9. Ia-o ușor, va fi mai bine mâine.
10. Viața nu este nedreaptă; lucrurile se vor îmbunătăți mai târziu...

https://www.youtube.com/watch?v=1Evwgu369Jw
https://www.youtube.com/watch?v=1Evwgu369Jw
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Graficul B
1. Pot face ceva pentru tine astăzi, mare sau mic?
2. Poți să-mi spui ceva mai multe despre asta, te rog?
3. Vreau să mă asigur că înțeleg cu adevărat ceea ce îmi spui. aud ca…
4. Ceea ce fac în prezent pentru a vă ajuta este...
5. Am avut o problemă similară recent, așa că înțeleg ce spui. Lasă-mă să văd ce pot face 

ca să te ajut
6. Îmi pare rău că treci prin asta
7. Oh! Sună cu adevărat provocator
8. Pot să înțeleg cât de dificil ar fi
9. Îmi pot imagina prin ce trebuie să treci
10. Ma doare inima pentru tine
11. Mulțumesc că ai încredere în mine cu asta. Asta înseamnă foarte mult
12. Vreau să mă asigur că înțeleg...
13. Esti curajos / puternic / talentat
14. De ce ai nevoie acum?
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Activitatea 3.2.4 Ascultare empatică

Sinteză și obiective de învățare

Introducerea conceptului de empatie și ascultare empatică.

Obiective de invatare
•  Capacitate de ascultare empatică

Durată și material

Durată: 30 minute
Material: 
•  O coala de hartie
•  Un stilou
Organizarea camerei: La fel de convenabil, avea nevoie de spațiu pentru a se împărți în gru-
puri mai mici.

Derularea activității

•  Găsește un partener
•  Setează un cronometru pentru 2 minute și pune-ți partenerul să vorbească despre orice 

subiect. Asculti fara sa intrerupi
•  Când cronometrul emite un bip, participantul încetează să mai vorbească și tu îi rezumați 

cuvintele și orice sentimente exprimate
•  Când ați terminat, discutați despre experiență. Cum a fost pentru tine? Cum a fost pentru 

partenerul tău?
•  Inversați rolurile și repetați exercițiul
•  S-ar putea să fii surprins să te trezești că te chinui să aștepți bipul înainte de a vorbi. 

Această descoperire îți poate întări motivația de a controla dorința de a vorbi. De aseme-
nea, acordul dvs. de a rezuma ceea ce ați auzit vă va face cel mai probabil să acordați mai 
multă atenție cuvintelor și expresiei generale ale celeilalte persoane.
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Activitatea 3.2.5 Comunicarea pozitiva si utilizarea mesajelor „eu”

Sinteză și obiective de învățare

•  Pentru a practica folosind tehnici de comunicare pozitive. 
•  Să recunoască valoarea utilizării comunicării pozitive in calitate de formator sau co-for-

mator .
•  Să recunoască faptul că utilizarea comunicării pozitive va contribui la construirea unor 

relații mai bune și la obținerea unor rezultate mai bune

Durată și material

Durată: 10 minute
Material: Foi de lucru cu activitate tipărită
Organizarea camerei: XX

Cursul activității

Formatorul explică de ce utilizarea comunicării pozitive este importantă atunci  
când se preda.
Utilizarea unui mesaj „eu” vă poate ajuta să vă exprimați preocupările, sentimentele și nevoile 
într-un mod care este mai ușor pentru ascultător să audă și să înțeleagă. Când sunteți supărat 
sau furios, este posibil să aveți dificultăți în a vă exprima în mod clar situația fără ca receptorul 
să devină defensiv sau discuția să escaladeze într-un conflict. Dacă vă puteți exprima expe-
riența într-un mod care nu atacă, critică sau învinovățește pe alții, este mai puțin probabil să 
provocați defensivă și ostilitate sau să-l faceți pe celălalt să se adapteze.

Formatorul prezintă cele două modele și demonstrează utilizarea tehnicilor de comunicare 
pozitivă cu exemple. 
Activitățile pot fi tipărite și finalizate ca activități individuale sau pot fi completate verbal cu 
întregul grup. 

Model in 3 parti de mesaj „eu”

1. Mă simt... (inserați cuvântul sentiment)
2. când... (spune ce a cauzat sentimentul, adică evenimentul obiectiv)
3. Aș dori... (spune ce vrei să se întâmple în schimb).
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Model in 4 parti de mesaj „eu” (Nonviolent Comunicare Model)

1. „Când tu    ”
[observație văzută sau auzită]

2. „Mă simt sau cred că  ”
[sentimentul cu privire la această problemă]

3. „Pentru că  ”
[nevoie sau dorinta]

4. „Aș prefera   ”
[preferința și rezultatul de a răspunde la cererea dumneavoastră]

Un exemplu este:
1.  „Eu mă simt furios...”  

(Cum te simți)

2. „despre felul în care mi-ai vorbit...” 
(Ce ai acest sentiment despre - eveniment)

3. „pentru că m-a făcut de râs în fața prietenilor mei.” 
(De ce te simti asa)

4. „Eu aș prefera să discutăm aceste lucruri în privat” 
(Ce doriți să vedeți în schimb)

Activitatea 1: Schimbarea declarațiilor în Mesaje „eu”

Exemplu: 
Colegul tău vine la serviciu cu întârziere tot timpul.
S-ar putea să fi spus: „Este atât de nepoliticos din partea ta sa ajungi târziu tot timpul. Dai 
peste cap programul tuturor.” 
Un mesaj „eu” ar putea fi:
„Când ești programat să fii la serviciu la ora 8:30, dar nu ajungi până la ora 9:00, 
Eu mă simt frustrat, 
pentru ca intarzierea inseamna ca restul dintre noi nu ne putem incepe munca la timp. 
Eu aș prefera să ajungi la muncă la ora convenită.” 
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Gândiți-vă la următoarele afirmații. Cum le-ai schimba în mesaje „eu”?    
1. Mă înnebunești atât de tare când nu-ți termini munca la timp.

 

 

 

2. Oamenii din programul meu de grup mă enervează atunci când vorbesc tot timpul.

 

 

 

3. Supervizorul meu mă frustrează atunci când nu-și comunică așteptările.

 

 

 

4. Supervizorul meu m-a făcut fericit când mi-a complimentat raportul.

 

 

 

5. Acei stagiari mă întristează când nu-și curăță spațiile de lucru.
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Activitatea 2: Pentru cele trei situații enumerate mai jos, gândiți-vă 
cum comunicați pozitiv:

1. Supervizorul tău ți-a oferit un feedback slab despre performanța la locul de muncă.  
Acesta a fost primul indiciu pe care l-ai avut despre cum te descurci în meseria ta.

2. Un angajat pe care îl supravegheați a absentat in mod frecvent, provocând dificultăți 
pentru restul echipei.

3. Colegul tău ți-a deschis corespondența, ti-a cautat prin sertarele de la birou  și a spus 
lucruri negative despre tine, pe la spatele tau.



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

68

Activitatea 3.3.1 Lucrurile pe care le fac greșit – activitatea interpersonală

Sinteză și obiective de învățare

O mai bună înțelegere a sentimentelor și emoțiilor.

Obiective de invatare
•  Joc interpersonal (cunoaștere de sine, creștere a încrederii în grup, integrare în grup)

Durată și material

Durată: 30 minute
Material: Fără materiale
Organizarea camerei: La fel de convenabil

Derularea activității

•  Vă rog să vă așezați în cerc. Fiecare persoană termină propoziția: Sunt slab la…, chiar nu 
știu cum să fac asta…

•  În runda următoare ar trebui să termini o propoziție: sunt bun la..., sunt foarte bun la...
•  La sfârșitul fiecărei runde a formatorului oferă o discuție cu privire la sentimentele și emo-

țiile cursanților

3. Gestion des émotions – affirmation de soi
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Activitatea 3.3.2 Asertivitatea în viața reală – exemple

Sinteză și obiective de învățare

O mai bună înțelegere a sensului asertivității în viața de zi cu zi.

Obiective de invatare
•  A înțelege ce este asertivitatea plecând de la exemple din viața reală.

Durată și material

Durată: 15 minute
Material: Foaia de exercițiu
Organizarea camerei: Spațiu confortabil, asigurați spațiu pentru câteva grupuri

Derularea activității

•  Aș dori să vă împărțiți în grupuri de cinci persoane
•  Pe foaia primita sunt propozitii de completat. Uneori vi se va cere să asculți o poveste dar 

nu ai timp să o faci. Încercați să scrieți cele mai bune argumente pentru a le refuza propu-
nerea.

Foaia de exercițiu

Scrieți răspunsurile când vă grăbiți, cineva vă va întreba:
Ai ceva timp? Aș vrea să vorbesc despre ceva important. 

Nu, nu pot vorbi cu tine acum, pentru că vreau 

 

Nu, nu pot vorbi cu tine acum, pentru că este important pentru mine 

 

Nu, nu pot vorbi cu tine acum, pentru că prefer 
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Nu, nu pot vorbi cu tine acum, pentru că eu aleg 

 

Nu, nu pot vorbi cu tine acum, pentru că o voi face 

 

Nu, nu pot vorbi cu tine acum, pentru că am decis, 
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Activitatea 3.3.3 Asertivitatea în viața reală – Ben și Jim

Sinteză și obiective de învățare

Introducerea asertivității în situații din viața reală. 

Obiective de invatare
•  Înțelegerea asertivității pe baza situațiilor care s-ar putea întâmpla în viața reală

Durată și material

Durată: 15 minute
Material: Textul povestirii
Organizarea camerei: La fel de convenabil

Derularea activității

•  Citiți povestea furnizată în materialele dvs. și încercați să răspundeți la întrebarea: Ce ar 
trebui să spună Jim pentru a nu-și jigni prietenul și a fi fericit cu el însuși?

•  Apoi notează trei răspunsuri asertive pentru Ben pe foaia furnizată

Povestea lui Ben și Jim

Ben s-a dus la muncă. A fost angajat recent și este foarte mulțumit că și-a găsit în sfârșit 
un loc de muncă. Era foarte fericit, în drum spre muncă, l-a cunoscut pe Jim. Jim era un fost 
coleg cu care Ben discuta ocazional. Jim nu lucra. Era vreme frumoasă, caldă, soarele stră-
lucea. Lui Jim îi place mult să vorbească și începe să vorbească despre ceea ce a făcut ieri, 
dar Ben nu a vrut să audă povestea, deoarece dorea să fie punctual pentru noua lui slujbă. 
Jim vorbea și vorbea și era foarte greu să-l oprești. Ben a încercat să spună ce voia:
„Știi, chiar trebuie să plec deoarece tocmai am început un nou loc de muncă, nu fi supărat, te 
rog.”
Dar Jim a continuat să vorbească,
„Chiar trebuie să plec, te rog să înțelegi”, a spus Jim.
Și jim tot continua să vorbească.
„Îmi pare foarte rău, dar nu am timp.”
„Nu ești un prieten bun”, a răspuns Jim.
Ben s-a repezit în cele din urmă la locul de muncă, dar nu s-a simțit bine, pentru că nu era 
sigur dacă va ajunge la timp. Din fericire, a reușit să ajungă la timp. Mai târziu, acasă, i-a 
spus partenerului că se simte rău pentru Jim pentru că nu voia să-l rănească, dar trebuia să 
ajungă la muncă.
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Activitatea 3.3.4 Exprimarea sentimentelor pozitive

Sinteză și obiective de învățare

Cum să exprimi sentimentele pozitive.

Obiective de invatare
•  Introducerea modului asertiv de a-ți exprima propriile sentimente față de alte persoane

Durată și material

Durată: 20 minute
Material: Fără material
Organizarea camerei: La fel de convenabil

Derularea activității

•  O să stăm în cerc
•  Fiecare persoană ar trebui să aleagă alte două persoane și să repete această propoziție 

fiecăruia dintre ei: Îmi plac ochii tăi, culoarea părului tău, tonul vocii, etc.
•  Ar trebui să faci comentarii în funcție de sentimentele tale reale despre trăsăturile persoa-

nei din grupul tău.
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Activitatea 3.3.5 Exprimarea sentimentelor negative – etape de exprimare 
a furiei

Sinteză și obiective de învățare

Cum să exprimi sentimentele negative. Cum să exprim furia.

Obiective de invatare
•  Introducerea modului asertiv de a-ți exprima propriile sentimente față de alte persoane

Durată și material

Durată: 20 minute
Material: Fără material
Organizarea camerei: La fel de convenabil

Derularea activității

•  Acum aș vrea să lucrezi într-un grup de trei
•  Persoana A și B merg la o conversație, iar persoana C va fi observatorul
•  Puteți vorbi despre orice subiect care vă place, dar persoana A numește persoana B folo-

sind o expresie pe care persoana B nu-i place, de ex. Buna frate, ce mai faci? Stii omule...
etc. Persoana B încearcă să folosească patru etape de reacție asertivă pentru a schimba 
comportamentul persoanei A

Etapele exprimării furiei
Agresiv: Acțiuni care vizează distrugerea obiectului care provoacă furie
Supus: Suprimarea furiei resimțite

Asertiv: Concentrat pe sarcina de a schimba o anumită stare a realității

Etapele exprimării asertive a furiei:
1. Furnizarea de informații
În această etapă ar trebui să informați persoana că comportamentul ei este inconfortabil 
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 chiar iritant!
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3. Apel la lege
Când nu a funcționat, puteți apela la lege pentru a vă ajuta să obțineți schimbarea comporta-
mentului. De exemplu: dacă nu te oprești din fumat aici, voi suna la securitatea clădirii.

4. Aplicarea legii
În această etapă trebuie să acționezi conform angajamentului tău din a treia etapă. De 
exemplu: încă mai fumezi. Sun la securitate!
Împreuna cu grupul reamintiți-vă despre cercul de emoții a lui Plutvhik’s. Conștientizați cum 
această activitate vă intensifică emoțiile.



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

75

Modulul 4 
Comunicare

Introducere
Comunicarea este modul în care interacționezi cu oamenii din jurul tău. Este modul în care împărtășiți 
informații, gânduri și sentimente cu ceilalți. Îmbunătățirea abilităților de comunicare și înțelegerea 
modurilor de comunicare ale altor oameni sunt importante pentru interacțiuni de succes în toate 
aspectele vieții: familială, personală și profesională. Dobândirea abilităților eficiente de a te exprima și 
de a înțelege mesajele celorlalți este esențială, indiferent dacă comunici într-o situație individuală sau 
într-un grup, fie că sprijini o persoană, cursezi un grup sau prezinti unui public larg.

Obiective

Structura 

Activitățile din acest modul urmăresc dezvoltarea abilităților de comunicare eficiente. Vei învăța cum 
să fii un emițător eficient, dar și un receptor eficient. Informațiile despre comunicarea non-verbală, 
ascultarea, vorbirea, comunicarea interpersonală și utilizarea tehnologiei sunt prezentate în fișe pentru 
a vă ajuta să înțelegeți, să îmbunătățiți și să vă amintiți abilitățile importante de comunicare. Fiecare 
subiect este însoțit de fișe de lucru și activități, oferindu-vă posibilitatea de a exersa comunicarea cu 
diferite tipuri de oameni și în diferite situații. La finalizare, veți avea cunoștințele teoretice și abilitățile 
practice necesare pentru a utiliza comunicarea eficientă atunci când predati, co-predati sau asistati 
colegii. Veți putea să vă modificați tehnicile de comunicare pentru a oferi cea mai eficientă formare și 
pentru a face ajustări rezonabile pentru a satisface nevoile de comunicare ale cursanților dvs.

Modulul are 6 secțiuni, care pot fi utilizate în ansamblu sau din care se pot alege activități specifice în 
funcție de nivelul de cunoștințe și abilități ale participanților.  

4.1  Bazele comunicării
4.2  Comunicarea non-verbală
4.3  Abilități de ascultare eficientă
4.4  Abilități eficiente de vorbire
4.5  Comunicare interpersonală eficientă
4.6  Comunicare eficientă folosind tehnologie
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1. Bazele comunicării

Obiective

•  Să înțeleagă scopurile comunicării
•  Să devină conștienți de tipurile și canalele de comunicare
•  Să înțeleagă conceptul de emițător și receptor
•  Să devină conștienți de stilurile de comunicare

Conţinut

•  Obiectivele comunicarii
•  Tipuri și Canale de Comunicare
•  Conceptul de Emițător-Receptor
•  Stiluri de comunicare

Întrebări de ghidare

•  Ce este comunicarea?
•  De ce comunici?
•  Cum comunici?
•  Unde, când și cu cine comunicați?
•  În rolul dumneavoastră de emițător sau receptor, ce strategii folosiți? Care sunt nevoile 

tale?
•  De ce este important să înțelegeți stilurile de comunicare proprii și ale altora?

Activități legate

•  Fișă 4.1.0 Tipuri și Canale de Comunicare
•  Activitatea 4.1.1 Conceptul de emițător și receptor
•  Activitatea 4.1.2 Stilul de comunicare Autoevaluare

Resurse

•  Merrill, D. & Reid, R. (1981). Personal Styles and Effective Performance: Make your Style 
Work for You, Radnor, PA.: Chilton

Durata

1 ora
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Fișă 4.1.0 Tipuri și canale de comunicare

CUM COMUNICI?

Comunicarea poate fi verbală și/sau non-verbală. Ce tip de comunicare folosiți și în ce situații?

Un mesaj poate fi transferat prin diferite canale. Ce canale de comunicare folosiți zilnic și care mai rar?

COMUNICARE

VOCAL NON-VOCAL

COMUNICARE  
VERBALA

Cuvinte rostite Cuvinte scrise
Limbajul semne-
lor, ortografie cu 
degetele, Braille

Utilizarea vocii 
(plâns, râs), 

Caracteristici vo-
cale (ton, volum, 

accentuare)

Expresia facială, 
Limbajul corpului, 
Distanța față de 
ceilalți, Imagini/

imagini/simboluri

COMUNICARE 
NONVERBALĂ

CANALE DE COMUNICATIE

•  Conversație față 
în față

•  Conversație  
telefonică.

•  Apel video
•  Mesageria  

vocală

•  E-mail
•  MESAJ
•  Scrisoare
•  Chat online

Pentru limbajul 
semnelor și ortogra-
fia degetelor:
•  Conversație față 

în față
•  Apel video

•  Conversație față 
în față

•  Conversație 
telefonică.

•  Apel video
•  Mesageria 

vocală

•  Conversație față 
în față

•  Pentru imagini:
•  MESAJ
•  Pe net
•  AAC

VOCAL NON-VOCAL
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Activitatea 4.1.1 Conceptul de emitator și receptor 

Sinteză și obiective de învățare
•  Să înțeleagă conceptul de emițător și receptor
•  Conștientizarea cu privire la dificultățile de a nu folosi canalul obișnuit de comunicare și 

prin experimentarea strategiilor utilizate, nevoilor și sentimentelor în rolurile de emițător și 
receptor.

•  Să devină conștienți de impactul emoțional și psihologic legat de dificultățile de comuni-
care

Durata & Material
Durata: 15 min (5 minutee desen și 10 minutee discuție)
Material: 
•  poza de descris,
•  Hârtie A4, creion (un set pentru fiecare pereche)
•  tablă albă, markere
Organizarea camerei: Împărțiți în perechi, așezați scaunele astfel încât o persoană să fie 
cu fața la tablă/ecranul care arată imaginea, iar cealaltă persoană să fie cu spatele la tablă, 
astfel încât să nu poată vedea imaginea. 

Derularea activității
Persoana care descrie imaginea poate folosi gesturi, expresii faciale, mișcări, sunete, dar nu 
poate folosi canalul obișnuit de comunicare (de exemplu, vorbirea, scrisul sau semnele).
Persoana cu spatele la imagine trebuie să deseneze ceea ce îi arată cealaltă persoană (fără 
să vorbească, să scrie sau să arate semne).
Persoana care trimite mesajul își poate corecta partenerul dacă este nevoie, dar fără cuvin-
te/semne.
Persoana care desenează poate cere ajutor sau lămuriri, dar fără cuvinte/semne.
Permiteți 5’ pentru desen.
Opriți exercițiul și lăsați-le câteva minutee pentru ca perechile să se uite la poza lor, să se 
relaxeze și să reflecteze asupra eforturilor lor.
Cereți tuturor participanților să se întoarcă în față și să se uite la ecran/tabliță. Solicitați fee-
dback despre experiență. Ghidează feedback-ul cu următoarele întrebări, discută și notează 
pe tabla albă (permiteți 10 min):
•  Cum s-a simțit fiecare persoană?
•  Ce strategii au fost folosite (de către emițător / de către destinatar)?
•  Ce a fost și ce nu a fost de ajutor (pentru emițător/pentru destinatar)?
•  De ce avea nevoie emițătorul/destinatarul?

Sfat de top   (dacă participantul are deficiențe de vedere):

Descrieți cum să faceți ceva fără a folosi cuvinte. De exemplu, cum să faci un ceai/cafea 
(aveți la dispoziție ustensilele relevante, ingredientele). Persoana care dă instrucțiunile poate 
folosi doar sunete și îndrumări fizice – nu vorbește. A doua persoană trebuie să desfășoare 
activitatea.
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Note ale formatorului pentru Activitatea 4.1.1
Următoarele sunt cele mai importante teme care ar trebui incluse în feedback. Dacă nu sunt mențio-
nate de către participanți, formatorul ar trebui să atragă atenția asupra acestor sentimente/probleme. 
Dacă participanții menționează alte teme conexe, includeți-le.

Cum v-ați simțit amândoi?

•  Frustrare, înfrângere
•  Furie
•  Lipsă de încredere
•  Inadecvare
•  Poate demisia, care a dus la: retragere sau izolare
•  Poate demisia din cauza lipsei de feedback pozitiv sau de laude
•  Distracție

Ce ați folosit amândoi?

•  Contact vizual
•  Arătarea cu ochii sau cu degetul
•  Expresii faciale
•  Mișcările corpului
•  Gesturi cu mâna
•  Mimetism / actorie
•  Trimiterea sau utilizarea obiectelor reale din cameră.

Menționați că mai mult de 50% din comunicarea unui vorbitor mediu implică astfel de comportamente 
non-verbale.

De ce aveați nevoie amândoi?

•  Încurajare
•  Cooperare
•  Confirmare
•  Organizarea informațiilor în secțiuni mici începând cu tema principală din imagine și oferind alte 

informații în jurul acesteia
•  Cunoașterea comună a unui sistem de gesturi sau semnificații
•  Experiențe comune și vocabular comun
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Imprimați sau desenați următoarea diagramă sub formă de poster și utilizați-o ca referință pe tot par-
cursul modulului.

P R O C E S U L D E C O M U N I C A R E

Destinatar

Decodare Canal

Codare

ExpeditorMesaj  
feedback

Context
Mesaj

Mesaj

Mesaj

Mesaj

Procesul de comunicare
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Activitatea 4.1.2 Stilul de comunicare Autoevaluare

Sinteză și obiective de învățare

•  Pentru a deveni conștient de stilul tău obișnuit de comunicare.
•  Să înțeleagă diferitele stiluri de comunicare.
•  Pentru a deveni conștient de modul în care stilul tău poate fi perceput de alții
•  Să te gândești la modul în care poți comunica mai eficient cu un anumit stil de comunicare

Durata & Material

Durata: 20 min (10 min pentru completarea chestionarului și 10 min discuție)
Material: 
•  chestionar tipărit
•  diagrama stilului de comunicare
Organizarea camerei: n/a 

Derularea activității

Fiecare participant răspunde la chestionar pe cont propriu.
După finalizare, nu dezvăluiți rezultatele. Evitați să etichetați participanții ca având un anumit 
stil. Folosiți diagrama 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.
Ghidați discuția cu următoarele întrebări:
•  De ce este important să fii conștient de propriile stiluri de comunicare?
•  De ce este important să fim conștienți de stilurile de comunicare ale altor oameni?
•  Cum vă puteți adapta stilul când cunoașteți dificultățile unui anumit stil? De exemplu. 

când cineva este mai puțin asertiv, este prea vorbăreț, prea șef? 

Sfat de top   (dacă participantul are deficiențe de vedere):

Formatorul poate citi întrebările dacă cineva are probleme vizuale sau de alfabetizare. 
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ANALITIC DIRECTOR

EXPRESIVAMIABIL

Tacut,  
orientat spre sarcini

Vorbaret, orientat spre relatii

Mai putin asertiv, 
Ritm mai lent

Mai mult asertiv,  
Ritm mai rapid

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-an
https://www.astridbaumgardner.com/blog-and-resources/communicating-under-pressure-how-to-leverage-an
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Stilul de comunicare Autoevaluare
Care este stilul tău?

Luați în considerare fiecare dintre următoarele întrebări separat și încercuiți litera (a, b, c sau d) care 
corespunde descrierii care vi se potrivește cel mai bine. Dacă întâmpinați probleme în selectarea unui 
singur răspuns, întrebați-vă care răspuns, la locul de muncă, ar fi cel mai natural sau cel mai probabil 
să dați.
Nu există răspunsuri corecte sau greșite, așa că bazează-ți răspunsul pe modul în care ești astăzi, nu 
cum crezi că ar trebui să fii sau ai vrea să fii în viitor. Încercuiește răspunsul cu care ești cel mai de 
acord.

1. Când vorbești cu un coleg de muncă...
a. Mențin contactul vizual tot timpul.
b. Alternez între a privi persoana și a privi în jos.
c. Mă uit prin cameră de cele mai multe ori.
d. Încerc să mențin contactul vizual, dar privesc din când în când.

2. Dacă am o decizie importantă de luat...
a. Mă gândesc foarte bine înainte de a decide.
b. Merg pe instinct.
c. Mă gândesc la impactul pe care îl va avea asupra altor oameni înainte de a decide.
d. Cer părerea uneo persoane pe care o respect înainte de a decide.

3. Zona mea de lucru are în mare parte...
a. Fotografii de familie și obiecte sentimentale afișate.
b. Afișe inspiraționale, premii și artă afișate.
c. Grafice și diagrame afișate.
d. Calendare și schițe ale proiectelor afișate.

4. Dacă am un conflict cu un coleg de muncă...
a. Încerc să ajut situația, concentrându-mă pe pozitiv.
b. Rămân calm și încerc să înțeleg cauza conflictului.
c. Încerc să evit să discut despre problema care provoacă conflictul.
d. Mă confrunt imediat, astfel încât să se rezolve cât mai curând posibil.

5. Cand vorbesc la telefon, la munca...
a. Țin conversația concentrată pe scopul apelului.
b. Petrec câteva minutee discutând înainte de a mă apuca de treabă.
c. Nu mă grăbesc să inchid și nu mă deranjează să vorbesc despre lucruri personale, 

vreme și așa mai departe.
d. Încerc să păstrez conversația cât mai scurtă posibil.
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6. Dacă un coleg de muncă este supărat...
a. Întreb dacă pot face ceva pentru a ajuta.
b. Îl las în pace pentru că nu vreau să-i intru în intimitate.
c. Încerc să-l înveselesc și să-l ajut să vadă partea bună.
d. Mă simt inconfortabil și sper să treacă peste asta curând.

7. Când particip la întâlniri la serviciu...
a. Mă așez și mă gândesc la ceea ce se spune înainte de a-mi oferi părerea.
b. Mi-am pus toate cărțile pe masă, astfel încât părerea mea să fie bine cunoscută.
c. Îmi exprim părerea cu entuziasm, dar ascult și ideile altora.
d. Încerc să susțin ideile celorlalți oameni din întâlnire.

8. Când fac o prezentare în fața unui grup...
a. Sunt distractiv și adesea plin de umor.
b. Sunt clar si concis.
c. Vorbesc relativ linistit.
d. Sunt direct, specific și uneori vorbesc tare.

9. Când un coleg de muncă îmi explică o problemă...
a. Încerc să înțeleg și să empatiz cu felul în care se simte.
b. Caut faptele specifice legate de situație.
c. Ascult cu atenție problema principală, astfel încât să pot găsi o soluție.
d. Îmi folosesc limbajul corpului și tonul vocii pentru a-i arăta că înțeleg.

10. Când particip la programe de formare sau prezentări...
a. Mă plictisesc dacă persoana se mișcă prea încet.
b. Încerc să-i susțin vorbitorul, știind cât de grea este treaba.
c. Vreau să fie distractiv și informativ.
d. Caut logica din spatele a ceea ce spune vorbitorul.

11. Când vreau să transmit punctul meu de vedere colegilor...
a. Le ascult mai întâi punctul de vedere și apoi îmi exprim ideile cu blândețe.
b. Îmi exprim cu fermitate părerea pentru ca ei să știe unde mă aflu.
c. Încerc să-i conving fără a fi prea puternic.
d. Explic gândirea și logica din spatele a ceea ce spun.

12. Când întârzii la o întâlnire sau o sedinta...
a. Nu intru în panică, dar sun înainte să spun că voi întârzia câteva minutee.
b. Îmi pare rău că o fac pe cealaltă persoană să aștepte.
c. Sunt foarte supărat și mă grăbesc să ajung acolo cât mai curând posibil.
d. Îmi cer scuze din plin odată ce ajung.
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13. Îmi stabilesc scopuri și obiective la locul de muncă care...
a. Cred că pot realiza în mod realist.
b. Simt că sunt provocatoare și ar fi interesant de realizat.
c. Trebuie să ating ca parte a unui obiectiv mai mare.
d. Mă fac să mă simt bine când le voi realiza.

14. Când explic o problemă unui coleg de la care am nevoie de ajutor...
a. Vă explic problema cât mai detaliat posibil.
b. Uneori exagerez ca să-mi exprim punctul de vedere.
c. Încerc să explic cum mă face să mă simt problema.
d. Vă explic cum aș dori să se rezolve problema.

15. Dacă colegii de muncă întârzie la o întâlnire cu mine...
a. Mă țin ocupat făcând apeluri telefonice sau lucrând până sosesc.
b. Presupun că au întârziat puțin și nu ma supăr.
c. Sun pentru a mă asigura că am informațiile corecte (data, ora și așa mai departe).
d. Sunt supărat că persoana respectivă ma face sa îmi pierd timpul.

16. Când sunt în urmă cu un proiect și simt presiunea să-l duc la bun sfârșit...
a. Fac o listă cu tot ce trebuie să fac, în ce ordine, până când.
b. Blochez orice altceva și mă concentrez 100% pe munca pe care trebuie să o fac.
c. Devin anxioasă și îmi este greu să mă concentrez asupra muncii mele.
d. Am stabilit o dată până la care să termin proiectul și să merg la el.

17. Când mă simt atacat verbal de un coleg de muncă...
a. Îi spun să oprească.
b. Mă simt rănit, dar de obicei nu-i spun nimic despre asta.
c. Îi ignor furia și încerc să mă concentrez asupra faptelor situației.
d. I-am spus în termeni puternici că nu-mi place comportamentul ei.

18. Când văd un coleg pe care il plac și pe care nu l-am văzut recent...
a. Îi îmbrățișez prietenește.
b. Îl salut, dar nu-i strâng mâna.
c. Îi dau o strângere de mână fermă, dar rapidă.
d. Îi dau o strângere de mână entuziastă care durează câteva clipe.
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Scorul total stil director____________   Scorul total stil analitic ____________

Scor total stil amiabil ____________   Scorul total stil expresiv ____________

Punctajul chestionarului

Transferați răspunsurile din chestionar în formularul de notare încercuind din nou a,b,c sau d. Apoi 
numărați de câte ori ați încercuit fiecare stil și scrieți scorul total în partea de jos a formularului de no-
tare. Vă veți nota pe patru stiluri specifice: director, expresiv, amiabil și analitic. Stilul cu cel mai mare 
scor, este stilul tău principal de comunicare.

1
a. director
b. amiabil
c. analitic
d. expresiv

7
a. analitic 
b. director
c. expresiv 
d. amiabil

13
a. analitic 
b. expresiv
c. director
d. amiabil

2
a. analitic
b. director
c. amiabil
d. expresiv

8
a. expresiv 
b. analitic
c. amiabil
d. director

14
a. analitic 
b. expresiv
c. amiabil
d. director

3
a. amiabil
b. expresiv
c. analitic
d. director

9
a. amiabil
b. analitic
c. director
d. expresiv

15
a. expresiv 
b. amiabil
c. analitic
d. director

4
a. expresiv 
b. amiabil
c. analitic
d. director

10
a. director
b. amiabil
c. expresiv
d. analitic

16
a. analitic 
b. director
c. amiabil
d. expresiv 

5
a. director
b. expresiv
c. amiabil
d. analitic

11
a. amiabil
b. director
c. expresiv
d. analitic

17
a. director
b. amiabil
c. analitic
d. expresiv

6
a. amiabil
b. analitic 
c. expresiv
d. director

12
a. analitic 
b. amiabil
c. director
d. expresiv

18
a. amiabil
b. analitic
c. director
d. expresiv
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După ce ați punctat răspunsurile, veți observa că nu sunteți doar un stil ci mai multe. Este important 
să nu etichetăm pe cineva ca fiind un anumit stil, deoarece toți suntem diferiți și complexi, astfel încât 
nimeni să se va identifica într-un singur stil. Acest instrument, ca și alte instrumente, este menit să fie 
un ghid și să ofere idei, dar cea mai bună învățare este prin încercare, eroare, reflecție și încercare din 
nou. Trebuie să înveți să-ți adaptezi stilul de comunicare în funcție de stilul celeilalte persoane.

Cei patru termeni (Driver, Expressive, Amiable, and Analytical) au fost inventați inițial de Dr. David Merrill, 
fondatorul Tracom Consulting Group. 

Stilul de  
comunicare Puncte tari Potențiale puncte slabe

Analitic Gândire
Minuțios
Disciplinat

Exclude sentimentele din decizii
Merge prea departe; Perfecționist
Prea rigid sau pretențios cu sine și cu ceilalți

Amiabil De susținere
Rabdator
Diplomatic

Tinde să se conformeze dorințelor altora
Fără limite de timp; Lucrurile nu se fac
Nu asertiv sau directiv

Director Independent
Decisiv
Determinat

Dificultăți de cooperare cu ceilalți
Nu ține cont de perspectiva altora
Dominator; Prea concentrat să o fac „în felul 
meu”

Expresiv Comunicator bun
Entuziast
Imaginativ

Vorbește prea mult
Vine prea tare
Visător; Nerealist
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2. Comunicarea nonverbală

Obiective

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

Conţinut

•  Limbajul trupului
•  Caracteristici vocale

Întrebări de ghidare

•  Care sunt diferitele tipuri de limbaj corporal?
•  Ce vă spune limbajul corpului ascultătorului?
•  Cum vă puteți folosi limbajul corpului mai eficient?
•  Care sunt caracteristicile vocale?
•  Cum vă puteți modifica caracteristicile vocale atunci când vorbiți pentru a fi un comunica-

tor mai eficient?

Activități legate

•  Activitatea 4.2.1 Identificarea și interpretarea limbajului corpului
•  Activitatea 4.2.2 Expresii faciale
•  Activitatea 4.2.3 Jocuri de rol în limbajul corpului
•  Activitatea 4.2.4 Caracteristici vocale
•  Activitatea 4.2.5 Spate în spate și Față în față
•  Fișă de lucru 4.2.6 Comunicarea nonverbală - Lucruri de avut în vedere despre ceilalți și 

despre mine

Resurse

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

Durata

Minim 1 oră
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Activitatea 4.2.1 Identificarea și interpretarea limbajului corpului

Sinteză și obiective

•  Să exerseze identificarea și interpretarea limbajului corpului
•  Să devină conștienți de necesitatea de a observa cu atenție limbajul corpului

Durata & Material

Durata: 15 minute
Material: 
•  Lista de exemple demonstrative
•  2 videoclipuri din care să alegeți

  о Prieteni sau
  о Seinfeld

•  Pix și hârtie pentru a documenta observațiile
Organizarea camerei: Toți participanții ar trebui să aibă o vedere bună asupra formatorului și 
a ecranului

Derularea activității

1. Formatorul arată fiecare dintre exemplele de demonstrație a limbajului cor-
pului.

2. Grupul ghicește semnificațiile posibile pentru fiecare.
3. Formatorul subliniază faptul că limbajul corpului este subiectiv, specific 

culturii și poate însemna lucruri diferite în diferite situații. 

1. Grupul decide care dintre cele două videoclipuri să vizioneze.
2. Vizionați aproximativ 3 minute din videoclip cu volumul oprit
3.  În timp ce vizionați programul fără volum, identificați diferitele acțiuni 

non-verbale. Notează comportamentele non-verbale văzute și semnificația 
sau mesajul posibil pe care le transmit (în special sentimentele care sunt 
exprimate).

4.  Discutați ceea ce ați observat. (Poate fi util să vizionați din nou segmentele, 
făcând o pauză de fiecare dată pentru a discuta)

 Întrebări de ghidare:
•  Cât de importante credeți că sunt mesajele non-verbale pentru a vă ajuta să vă bucurați de 

program și să înțelegeți ce se întâmplă?
•  Ce sentimente au fost exprimate prin comunicarea non-verbală?
•  Ați observat mesaje non-verbale confuze?
•  Care au fost unele dintre dificultățile acestei activități?
•  Ce poți face pentru a fi mai conștient de mesajele non-verbale?
•  Toată lumea a crezut că mesajul non-verbal a însemnat același lucru?
•  Sunt mesajele non-verbale întotdeauna evidente în viața reală?

PARTEA 1

PARTEA 2

https://www.youtube.com/watch?v=kIraDqpZr5M
https://www.youtube.com/watch?v=zO-cWNQa90g
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Grafic descărcat de pe
https://www.tripsavvy.com/hand-gestures-with-more-than-one-meaning-3149620

Exemple demonstrative Activitatea 4.2.1
Limbajul corpului care poate fi interpretat în diferite moduri

•  Rezemarea capului pe palme (poate însemna dezamăgire, furie sau plictiseală)
•  Încrucișarea brațelor în fața pieptului (poate însemna defensivă sau frig)
•  Zâmbet (poate însemna fericire sau mulțumire, dar poate însemna și anxietate sau poate fi folosit 

pentru a masca confuzia)
•  Încruntat (poate însemna nemulțumire sau frustrare sau concentrare)
•  Un pumn strâns (poate indica furie în unele situații sau solidaritate în altele)
•  Invadarea spațiului personal al cuiva (poate trimite un mesaj de ostilitate, dar poate însemna și 

entuziasm pentru unii oameni)
•  O expresie facială plată (poate însemna dezinteres, plictiseală sau dispreț, dar poate fi doar chipul 

implicit al cuiva). În general, expresia facială poate prezenta diferite tipuri de emoții și poate fi folosi-
tă diferit de persoane diferite. Nu toți oamenii au expresii faciale evidente.

•  Gestul „bine” (poate fi folosit pentru a însemna „bine” sau „în regulă”. Totuși, în unele părți ale Euro-
pei, același semnal este folosit pentru a sugera că nu ești nimic. În unele țări din America de Sud, 
simbolul este de fapt un gest vulgar.

•  Mai jos puteți vedea câteva gesturi cu mâinile:

https://www.tripsavvy.com/hand-gestures-with-more-than-one-meaning-3149620
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Activitatea 4.2.2 Expresiile faciale

Sinteză și obiective

•  Să recunoască cele 6 expresii faciale de bază
•  Să devină conștienți de alte expresii faciale

Durata & Material

Durata: 15 min
Material: 
•  Fișă cu cele 6 expresii faciale de bază
•  Fișe cu expresii faciale suplimentare
•  Decupaje ale expresiilor faciale imprimate
Organizarea camerei: Pentru jocul de rol, participanții stau în grupuri de trei

Derularea activității

PREGĂTIREA
1. Afișează pagina cu toate cele 6 emoții de bază
2. Citiți următoarele propoziții și rugați participanții să aleagă expresia facială adecvată:
•  Aseară, am câștigat 200.000 de euro jucând la loto.
•  Azi, în drum spre program, am călcat într-o grămadă de excremente de câine.
•  Rezultatele examenului meu medical nu au fost bune. S-ar putea să trebuiască să merg 

la spital.
•  Cel mai bun prieten al meu se mută în alt oraș și nu voi putea să-l văd.
•  Mi-ai curățat mașina! Mulțumesc foarte mult.
•  Nu-mi vine să cred că ai stricat bicicleta pe care ți-am împrumutat-o. 
3. Explicați că acestea sunt expresiile cele mai frecvent utilizate și ușor de recunoscut în di-

ferite culturi. Există mult mai multe expresii faciale pe care le putem face pentru a arăta 
cum ne simțim. Arată cele 2 pagini cu expresiile faciale suplimentare. Evidențiați faptul 
că trebuie să acordați atenție fețelor oamenilor pentru a vedea reacția lor și, uneori, poa-
te să nu fie atât de exagerată. De asemenea, trebuie să fii conștient de cum arată fața ta 
pentru ceilalți.
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JOC DE ROL
Formați grupuri de câte 3. Fiecare își asumă rolul de emițător, receptor și observator. EMI-
TATORUL vorbește despre un subiect de interes pentru ei (de exemplu, jobul lor de vis, o 
vacanță preferată, un film pe care l-a văzut).
RECEPTORULUI primește 2 cărți cu expresii faciale. Ei trebuie să asculte pe emițător și să 
arate fiecare dintre cele două expresii faciale de pe carduri, alternând între cele două.
OBSERVATORUL noteaza modul în care reacţionează EMITATORUL. 
Emițătorul vorbește timp de 2 minute.
Grupurile raportează tuturor
•  Cum s-a simțit EMITATORUL?
•  Cât de greu a fost pentru RECEPTOR să reacţioneze inadecvat?
•  Ce a notat OBSERVATORUL? Cum l-au afectat expresiile faciale greșite pe emițător?

Sfat de top   

Pentru o versiune mai puțin vizuală a activității, RECEPTORUL poate scoate sunete nepotrivi-
te (de exemplu, aah! ooh! hmmhmm! etc.)
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CELE MAI UZATE 6 EXPRESII FACIALE
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Expresii faciale suplimentare (1 din 2)
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Expresii faciale suplimentare (2 din 2)
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Activitatea 4.2.3 Jocuri de rol în limbajul corpului

Sinteză și obiective

•  Pentru a experimenta efectul pe care limbajul corpului îl are asupra fluxului unei conversații.
•  Să fii conștient de limbajul corpului tău atât ca emițător, cât și ca receptor

Durata & Material

Durata: 10 minute
Material: hârtie și pix pentru OBSERVATOR
Organizarea sălii: participanții se așează în grupuri de câte trei

Derularea activității

Joc de rol în grupuri de 3 (două persoane discutând și un observator).
O persoană este EMITĂTORUL și vorbește despre vacanța preferată, cealaltă persoană este 
RECEPTORUL.  EMITĂTORUL ar trebui să vorbească timp de 2 minute.
EMITĂTORUL sau RECEPTORUL din fiecare grup joacă unul dintre următoarele scenarii. OB-
SERVATORUL ia notă de comportamente și reacții.
Schimbați rolurile, astfel încât toată lumea să aibă șansa de a juca rolul emițătorului sau al 
receptorului.

SCENARIUL 1: RECEPTORUL stă cu brațele încrucișate peste piept, capul înclinat în jos și 
bate rapid cu degetele pe braț.

" ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

SCENARIUL 2: RECEPTORUL se balansează înainte și înapoi pe scaun, mâinile își continuă 
schimbarea poziția și se joacă cu părul în timp ce EMITĂTORUL vorbește despre vacanța lor.

" ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

SCENARIUL 3: EMITĂTORUL se așează pe spate pe scaun. EMITĂTORUL zâmbește și folo-
sește mișcări ale brațelor și mâinii pentru a-și descrie vacanța.

" ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

SCENARIUL 4: EMITĂTORUL stă cu picioarele încrucișate si priveste rapid cand în sus cand 
în jos. Se uită la fereastră/ușă sau la altceva din cameră.

Înainte de a schimba rolurile, fiecare grup raportează întregului grup:
Cum s-a simțit RECEPTORUL?
Cum s-a simțit EMITĂTORUL?
Ce a observat OBSERVATORUL?
Întrebări directoare
De ce este important să fim conștienți de limbajul corpului nostru atât ca emițător, cât și ca 
receptor?
Cum putem folosi feedback-ul pe care îl primim din limbajul corpului celeilalte persoane?
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Activitatea 4.2.4 Caracteristici vocale

Sinteză și obiective

•  Să demonstreze modul în care variațiile în caracteristicile vocale schimbă sensul mesaju-
lui.

•  Pentru a exersa variatiunile tonului vocii, a volumului și a accentului pentru a vedea cum 
se schimbă sensul

•  Să devină conștienți de cum să folosești în mod eficient caracteristicile vocale
•  Pentru a demonstra modul în care accentul pe care îl puneți pe anumite cuvinte dintr-o 

propoziție atrage atenția ascultătorului și schimbă sensul

Durata & Material

Durata: 10 min
Material: Liste cu propozițiile
Organizarea camerei: n/a 

Derularea activității

PRACTICA 1: Cereți un voluntar diferit pentru a spune fiecare propoziție. Specificați de 
fiecare dată ce caracteristică vocală sau element non-verbal ar trebui să schimbe. Cum se 
schimbă sensul în fiecare caz?

1. “Vreau o felie de pizza.”   
(1. ton plat, 2. țipete, 3. cu și fără limbajul corpului, 4. rapid 5. încet)

2. “Imi pare rau. Ți-am scăpat telefonul și ecranul s-a spart.”    
(1. ton de râs, 2. ton de scuză, 3. limbajul trupului defensiv, 4. cu multe pauze)

3. “Se pare că îți este greu. Vrei să te ajut?”  
(1. repede 2. încet, 3. strigând 4. încet 5. cu un ton enervat, 5. cu un ton simpatic).

Discutați cum, în fiecare dintre exemple, fiecare participant care primește este posibil să fi 
ajuns la o concluzie diferită. Adesea, concluzia cea mai evidentă poate să nu fie cea corectă. 
Trebuie să luați în considerare contextul interacțiunii în fiecare caz. De exemplu, cineva poa-
te părea enervat, dar poate să nu fie enervat pe tine.
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PRACTICA 2:, Formatorul spune următoarele propoziții, subliniind cuvântul boldat de fiecare 
dată și dând explicația posibilului sens al fiecărei propoziții:

PUNE ACCENT PE CUVINTUL ÎNDRĂZNET    

Nu i-am spus lui Peter că ești nervos.
Nu i-am spus lui Peter că ești nervos.  
Nu i-am spus lui Peter că ești nervos.  
Nu i-am spus lui Peter că ești nervos.  
Nu i-am spus lui Peter că ești nervos.  
Nu i-am spus lui Peter că ești nervos.  
Nu i-am spus lui Peter că ești nervos.  

POSIBIL SENS

(Altcineva i-a spus lui Peter că ești nervos)
(Asta nu s-a întâmplat)
(Nu am spus-o, dar poate am sugerat-o)
(Nu, dar poate i-am spus lui Mary sau John)
(Vorbeam despre altcineva)
(I-am spus că ești încă nervos)
(I-am spus că ai înnebunit de frică)

Scrieți următoarea propoziție pe tablă rugând fiecare participant să rostească propoziția pu-
nând accent pe un cuvânt diferit de fiecare dată. Participanții ar trebui să interpreteze modul în 
care se schimbă sensul pentru fiecare propoziție.

Nu am spus că mi-a împrumutat cartea.
Nu am spus că mi-a împrumutat cartea.
Nu am spus că mi-a împrumutat cartea.
Nu am spus că mi-a împrumutat cartea.
Nu am spus că mi-a împrumutat cartea.
Nu am spus că mi-a împrumutat cartea.
Nu am spus că mi-a împrumutat cartea.

În ambele exerciții de practică de mai sus, putem observa că chiar și atunci când cuvintele sunt 
aceleași sensul se schimbă în funcție de caracteristicile vocale. Discutați ca modul în care pre-
zentăm un subiect poate afecta înțelegerea cursanților și care ar putea fi consecințele posibile.
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Activitatea 4.2.5 Spate în spate și față în față

Sinteză și obiective de învățare

•  Să devină conștienți de sensul transmis prin caracteristicile vocale.
•  Să recunoască importanța expresiilor faciale și a limbajului corpului.
•  Să devină conștienți de necesitatea de a observa cu atenție limbajul corpului.

Durata & Material

Durata: 10 min
Material: n/a
Organizarea sălii: Participanții stau în perechi, cu mult spațiu între celelalte perechi.

Derularea activității – (pas cu pas cu întrebări orientative și utilizarea materialului)

•  Decideți asupra unui subiect despre care să vorbiți. Ar trebui să fie ceva de care ești cu 
adevărat pasionat (de exemplu, un hobby, sport, un film interesant)

•  Aveți o conversație stând spate în spate timp de 2 minute (pentru antrenament online, 
opriți camerele).

•  Întoarceți-vă, fata in fata și continuați să purtați conversația încă 2 minute
•  Observați cum v-ați simțit în fiecare dintre cele două situații.

 Întrebări de ghidare:
•  Când aveai spatele întors, lipsa comunicării non-verbale a afectat capacitatea ta de a co-

munica cu cealaltă persoană? Dacă da, cum?
•  Ce sentimente ați experimentat când comunicați cu spatele?
•  Cât de importante au fost caracteristicile vocale ale vorbitorului când nu le puteai vedea 

corpul și fața?
•  Comunicarea față în față ți-a îmbunătățit capacitatea de a comunica și de a înțelege senti-

mentele celeilalte persoane? Dacă da, cum?
•  Cum vă puteți crește gradul de conștientizare a mesajelor non-verbale pe care nu intențio-

nați să le trimiteți?
•  Cum poți fi conștient de modul în care putem interpreta greșit mesajele non-verbale ale 

altcuiva?
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Fișă de lucru 4.2.6 Comunicare nonverbală 
Lucruri de avut în vedere despre ceilalți și despre mine

În coloana din stânga există sugestii despre ceea ce este de obicei perceput ca o bună comunicare non-
verbală. Rețineți că acestea nu sunt întotdeauna adecvate în anumite situații sau pentru anumite culturi.

În coloana din dreapta, puteți nota ceea ce vă convine să faceți atunci când comunicați cu cineva. În 
funcție de dificultățile pe care le poți avea, poți scrie și ce vei încerca să faci pentru a-ți îmbunătăți co-
municarea nonverbală.

Comunicare nonverbală:
Sugestii și variații

Ce mi se potrivește și ce voi 
încerca să fac mai mult sau mai 
puțin din...

Postura corpului: așezat cu spatele drept pe sca-
un sau aplecat ușor în față indică implicare.
Dacă slăbiți din cauza unei boli cronice sau a 
restricțiilor fizice, schimbați-vă pe un scaun mai 
susținător, folosiți perne pentru a vă sprijini corpul 
sau sugerați să vă așezați la o masă. Anunță-l pe 
celălalt.
Dacă ametesti când stai în picioare, găsește un 
loc unde să te așezi.

Utilizarea gesturilor mâinii și a mișcărilor brațe-
lor poate proiecta o prezență dinamică.
Dacă nu folosiți gesturi ale mâinii și mișcări ale 
brațelor, este în regulă.
Dacă folosiți mișcări excesive ale brațelor sau 
aveți gesturi involuntare, încercați să vă puneți 
mâinile în buzunare sau să vă strângeți mâinile 
împreună în poală sau pe masă.
Arătarea cu degetul în fața cuiva poate fi conside-
rată agresivă/nepolitică.
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Ține-ți mâinile în poală dacă stai așezat și brațe-
le deschise, lângă corp dacă stai în picioare.
Dacă vă agitați cu părul, unghiile sau alte obiecte 
pentru a vă ajuta să vă relaxați sau să rămâneți 
concentrat, este în regulă.
Evitați să vă agitați cu părți ale feței, deoarece 
acest lucru nu este igienic.
Încrucișarea brațelor peste piept sau plasarea 
mâinilor pe șolduri poate transmite defensivă sau 
agresivitate.

Respectă spațiul personal preferat de partenerii 
tăi de comunicare. 
Dacă stai prea aproape de cineva, îi invadezi spa-
țiul personal și îl poate face să se simtă inconfor-
tabil. Reglați distanța în funcție de familiaritatea 
dvs. cu persoana respectivă.

Strângere de mână când întâlniți oameni.
Dacă o situație necesită o strângere de mână, 
atunci fă-o ferm, dar nu prea tare.
Rețineți că o strângere de mână neașteptată 
poate face pe unii oameni să se simtă foarte 
inconfortabil. 

Contactul vizual este de dorit, dar și o chestiune 
personală.
Unii oameni pot evita contactul vizual, în timp ce 
alții pot să se uite sau să facă un contact vizual 
penetrant. Dacă te lupți cu contactul vizual, ai 
putea să te uiți la gura oamenilor, astfel încât să 
imite contactul vizual, dar să nu te provoace pe 
tine sau pe cealaltă persoană.

Într-o situație de grup, schimbați contactul vizual 
între persoanele prezente.
Dacă ți se pare dificil, poți să te uiți la o singură 
persoană (dar ține cont de nevoile acesteia). Ai 
putea să te uiți mai ales la un punct din spatele 
camerei, să te uiți la notițele tale și să te uiți doar 
la oameni din când în când.
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Expresiile faciale animate și mișcările capului 
pot proiecta o prezență dinamică.
Zâmbetul poate fi interpretat ca un feedback pozi-
tiv, dar nu trebuie să zâmbești tot timpul.
Evitați să râdeți când mesajele sunt serioase, dar 
rețineți că unii oameni pot râde nervoși. Dacă, în 
general, aveți o expresie facială plată, încercați să 
dați din cap din când în când pentru a transmite 
interes/înțelegere. Ține-ți maxilarul și buzele rela-
xate. Respirați adânc.

Modulează-ți tonul și volumul vocal pentru a-ți 
exprima entuziasmul și a sublinia punctele cheie.
Unii oameni vorbesc cu o voce monotonă, așa că 
modularea poate fi dificilă.
Unii oameni pot avea o voce înaltă pentru că sunt 
nervoși. Reglați-vă volumul (evitați strigatul sau 
șoapta) în funcție de situație/context. Respirația 
și relaxarea ajută la obținerea corectă a tonului 
vocii. Este important să vorbiți încet și cu o voce 
fermă, moderat tare.

Notele formatorului:

Aceasta poate fi o oportunitate de a face referire la dezvăluire. Dacă cineva știe că vocea sau limbajul 
corpului nu este în concordanță cu ceea ce vrea să proiecteze, poate decide că este mai bine să dezvălu-
ie. De exemplu:

„Am un ton monoton al vocii pentru că sunt autist și aceasta este o trăsătură pe care mulți, dar nu toți 
oamenii cu autism o au” sau
„Am ticuri involuntare din cauza sindromului Tourette și mă tulbur pentru că asta mă ajută să rămân 
concentrat” sau
„Îmi este greu să stau drept pe scaun din cauza scoliozei mele, dar, nu-ți face griji, te ascult” 
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3. Abilități de ascultare eficientă 

Obiective

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

Conţinut

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

Întrebări de ghidare

•  Care este diferența dintre auz, ascultare și ascultare activă?
•  Care sunt câteva semne non-verbale că cineva ascultă/nu ascultă?
•  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?

Activități legate

•  Activitatea 4.3.1 Povestea repetitoare
•  Fișă de lucru 4.3.2 Faceți diferența între abilitățile de ascultare bune și slabe
•  Activitatea 4.3.3 Opriți ascultarea
•  Activitatea 4.3.4 Ascultarea întregului corp
•  Fișe 4.3.5 Ascultarea întregului corp
•  Fișă 4.3.6 Ascultare activă RASA
•  Activitatea 4.3.7 Ascultare activă - Joc de rol
•  Fișă 4.3.8 Abilități verbale pentru ascultarea activă
•  Activitatea 4.3.9 Ascultă!
•  Fișă 4.3.10 Ce trebuie să faceți și ce nu trebuie să faceți pentru ascultarea eficientă
•  Activitatea 4.3.11 Joc de rol cu bariere în calea ascultarii eficiente

Resurse

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

•  Video

Durata

Minim 1 oră 30 minute

https://www.youtube.com/watch?v=3_dAkDsBQyk
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Activitatea 4.3.1 Povestea repetitorului

Sinteză și obiective de învățare

•  Să devină conștienți de efortul necesar pentru a asculta cu adevărat
•  Să învețe importanța de a asculta cu adevărat înainte de a răspunde

Durata & Material

Durata: 5 minute
Material: n/a 
Organizarea camerei: Ideal așezat în cerc, dar nu este esențial.

Derularea activității

Fiecare jucător trebuie să repete ultima propoziție a dialogului înainte de a adăuga o altă 
propoziție la poveste.

De exemplu:
Jucătorul 1: „Am urât să fiu acasă în timpul carantinei cauzate de coronavirus!”

Jucătorul 2: „Am urât să fiu acasă în timpul carantinei cauzate de coronavirus! Mi-a fost 
foarte dor să merg la sală.”

Jucătorul 3: „Mi-a fost foarte dor să merg la sală. M-am uitat la televizor toată ziua și am 
mâncat mult.”

Jucătorul 4: „M-am uitat la televizor toată ziua și am mâncat mult. O să mă îngraș de la toată 
mâncarea aceea și fără să fac mișcare!”

Repetând întreaga frază anterioară înainte de a crea un răspuns, participanții trebuie să pro-
ceseze cu atenție și să reflecteze la ceea ce tocmai s-a spus. Repetarea poate fi un pic pros-
tească la început, dar această activitate ajută la întreruperea ciclului „auzi pasiv, răspunde în 
mod acceptabil” și îmbrățișează tactica mai eficientă de „ascultă activ, răspunde atent”.
Asigurați-vă că toată lumea are o tură. Dacă sunt puțini participanți, înconjurați cercul de 
două ori.
Împărtășiți gânduri despre experiență.
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Ascultare bună versus slabă

Cerc   dacă afirmaţia este o bună abilitate de ascultare și   dacă este o slabă abilitate de ascultare.

Fișa de lucru 4.3.2 Faceți diferența între abilitățile de as-
cultare bune și slabe

Fișa de lucru poate fi completată individual și apoi discutată în grup. Alternativ, Formatorul poate de-
monstra fiecare dintre abilitățile sau comportamentele și poate ajuta participanții să încerce dacă este 
o abilitate bună sau slabă.

Privind la persoana care vorbește 

Întreruperea persoanei care vorbește 

Realizarea unui contact vizual bun

Arăt interesat de ceea ce spune vorbitorul 

A fi distras și a privi diferite lucruri din cameră 

A face un comentariu care nu are nimic de-a face cu conversația.

Zâmbind și dând din cap în timp ce persoana vorbește

Aplecat pe scaunul tău.

Amintindu-și ceea ce a spus persoana respectivă și comentând.

Căscând și frecându-ți ochii  .

Terminând rapid conversația .

Pune întrebări care încurajează persoana să vorbească în continuare
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Activitatea 4.3.3 Opriți ascultarea

Sinteză și obiective de învățare

•  Să demonstreze consecințele emoționale ale neascultării.
•  Să crească gradul de conștientizare cu privire la importanța ascultării active
•  Pentru a încuraja participanții să exerseze abilități mai bune de ascultare

Durata & Material

Durata: 10 minute
Material: Temporizator
Organizarea  sălii: Participanții se așează în perechi, cu spațiu amplu între perechi

Derularea activității

1. Împărțiți grupul în două grupuri mai mici de dimensiuni egale și scoateți un grup în afara 
camerei. Explicați-le că vor fi ascultători în jocul de rol și cereți-le să nu mai asculte de 
partenerul lor după aproximativ 30 de secunde și să-și arate dezinteresul într-un mod 
evident. 

2. Spune-le celuilalt grup să se gândească la ceva care îi pasionează și să se pregătească 
să-i spună partenerului o poveste semnificativă sau relevantă personal despre acest 
subiect. 

3. Aduceți celălalt grup înapoi, puneți toți participanții în perechi și spuneți-le să înceapă. 
Observați comportamentul ascultătorilor și reacțiile vorbitorilor până când sunteți sigur 
că fiecare vorbitor a înțeles ce se întâmplă. Opriți conversațiile în acest moment și expli-
cați instrucțiunile care au fost date fiecărui grup.

4. Facilitați o discuție de grup cu următoarele întrebări: 
•  Care au fost semnele că partenerul nu asculta?
•  Cum l-a făcut să se simtă vorbitorul?
•  Care este importanța ascultării?
•  Care sunt semnele că cineva ascultă cu adevărat?
•  Cum puteți folosi ascultarea activă pentru a avea interacțiuni mai bune?
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Activitatea 4.3.4 Ascultarea întregului corp

Sinteză și obiective de învățare

•  Să înțeleagă conceptul de ascultare a întregului corp.
•  Pentru a deveni conștient de ceea ce poți face cu corpul tău pentru a arăta că asculți activ.
•  Pentru a încuraja participanții să exerseze abilități mai bune de ascultare.

Durata & Material

Durata: 5 minute
Material: tablă albă, markere, fișe
Organizarea camerei: n/a 

Derularea activității

Scrieți următoarele cuvinte pe tablă într-o coloană (1): ochi, urechi, picioare, gură, corp, mâi-
ni, creier și inimă. Faceți două coloane lângă lista de cuvinte.

Cereți grupului să facă brainstorming pentru fiecare parte a corpului „Care este un semn că 
cineva nu ascultă?” (Coloana 2) și „Ce putem face fără să vorbim pentru a arăta că ascultăm 
activ?” (coloana 3).

Explicați participanților că este important ca, în calitate de „ascultători activi”, ei să fie 
„văzuți” pentru a asculta. Semnele non-verbale ale ascultării active 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.   
Oferiți participanților „Ascultarea întregului corp” HANDOUT 4.3.5 și HANDOUT 4.3.6 
„RASA Ascultare activă”.
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Imagine descărcată de pe 
http://5bblogger.blogspot.com/2015/12/whole-body-listening-were-working-on-it.html

Fișa 4.3.5
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Fișa 4.3.6

A PRIMI 

ascultați și acordați atenție pentru a înțe-
lege ce spune cineva

A APRECIA 

afirmați că înțelegeți ceea ce s-a spus. Fo-
losiți sunete încurajatoare, completați sau 
adăugați la punctul lor de vedere

A REZUMA

ceea ce ai auzit

CERE INTREBARI

ceea ce arată că ești atent. Interacțiunea 
cu emitatorul face ascultarea mai interac-
tivă

Cand ai dubii– RASA!
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Activitatea 4.3.7 Ascultare activă – Joc de rol

Sinteză și obiective de învățare

•  Să exerseze utilizarea semnelor non-verbale de ascultare activă
•  Să devină conștienți de modul în care ascultarea activă afectează vorbitorul și ascultătorul.
•  Pentru a încuraja participanții să exerseze abilități mai bune de ascultare

Durata & Material

Durata: 10 minute
Material: Temporizator
Organizarea sălii: Participanții se așează în perechi, cu spațiu amplu între perechi

Derularea activității

Joc de rol o conversație despre un „film preferat” în grupuri de 2.
Fiecare vorbitor ar trebui să vorbească despre filmul său preferat timp de 2 minute.
Ascultătorul nu ar trebui să vorbească în timp ce celălalt descrie filmul, ci ar trebui să se gân-
dească la ceea ce face cu corpul său și să arate semne non-verbale de ascultare activă.
Luați pe rând să fii vorbitor și ascultător.
Discutați cu întregul grup

•  Cum te-a ajutat să asculți mai bine concentrarea asupra a ceea ce trebuie să faci cu cor-
pul tău?

•  Cum s-a simțit vorbitorul?
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Fișă 4.3.8 Abilități verbale pentru ascultarea activă

Câteva abilități de ascultare activă verbală 

Întărire pozitivă Folosiți feedback non-verbal, cum ar fi încuviințarea din cap. Spunând „uh 
huh”, „da”, „aah”

Comentarii aju-
tatoare

Ajută la ușurarea fluxului conversației, de ex. „fa-ți timp”, „de unde ai vrea 
să începi?”

Întrebări deschi-
se

Folosiți întrebări care încep cu: ce, unde, când, cum, de ce. Întrebările 
deschise ajută persoana care răspunde să elaboreze și să folosească mai 
multe cuvinte (comparativ cu întrebările închise care primesc de obicei un 
răspuns da/nu)

Clarificare Așteptați ca vorbitorul să facă o pauză pentru a-i cere să explice un aspect 
din ceea ce a spus. Oferă vorbitorului posibilitatea de a elabora și clarifica 
ceea ce a fost spus. Vă oferă posibilitatea de a identifica orice este neclar 
și de a verifica acuratețea înțelegerii dvs

Reflectând Concentrați-vă pe conținutul emoțional al mesajului. Poate fi preluat prin 
tonul vocii, alegerea cuvântului etc. Transmiteți ceea ce a fost spus și 
reflectați înapoi către vorbitor pentru a arăta că înțelegeți cum se simte 
despre ceva, de ex. „Se pare că ești frustrat de asta”. Reflectarea înseamnă 
afirmarea emițătorului și îl încurajează să elaboreze mai departe sau să 
aprofundeze subiectul

Confirmare Ascultă și permite vorbitorului să spună ceea ce vrea să spună, chiar dacă 
nu ești de acord cu asta. Recunoaște-le mesajul și nu-ți exprima punctul de 
vedere. Nu înseamnă că aprobi sau ești de acord cu opiniile sau acțiunile 
vorbitorului. Permite vorbitorului să simtă un sentiment de satisfacție de a 
fi înțeles.

Rezumat Arătați că înțelegeți, alegând punctele cheie sau cele mai importante și 
retransmițându-le. Poate fi de ajutor la sfârșitul unei discuții sau după o pa-
uză lungă. Tehnica utilă cu oameni care vorbesc mult sau care se opresc în 
detalii inutile. Recapitulați fără judecată sau soluții.

Parafrazarea Reformulați aceleași informații, folosind cuvinte diferite pentru a reflecta 
mai concis ceea ce a spus vorbitorul. Comunicându-vă înțelegerea a ceea 
ce a spus vorbitorul, îi permiteți vorbitorului să „audă” și să se concentreze 
asupra propriilor gânduri. Îi permite vorbitorului să vadă că încerci să-i înțe-
legi mesajul și percepțiile și îl încurajează să continue să vorbească.

Tăcere Permiteți puțină tăcere chiar dacă vi se pare incomod. Oferă spațiu pentru 
a gândi, reflecta și reorienta.
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Activitatea 4.3.9 Ascultă!

Sinteză și obiective de învățare

•  Să demonstrăm cum să fim conștienți de ceea ce facem cu corpul nostru ne ajută să ne 
concentrăm cu adevărat și să ascultăm în mod activ ceea ce se spune.

•  Să exerseze abilitățile de ascultare activă non-verbală și verbală.
•  Să asculți cu mintea deschisă și să rezumați ceea ce s-a spus într-un mod imparțial.

Durata & Material

Durata: 10 minute
Material: Timer
Organizarea sălii: Participanții se așează în perechi, cu spațiu amplu între perechi

Derularea activității

Înainte de jocul de rol, arătați cursanților cum să rămână activi punând întrebări mentale. În-
trebările mentale sunt întrebări pe care să ți le pui în timp ce asculți. Demonstrați prin vorbire 
personală, punând întrebările cu voce tare, de exemplu: 

•  Ce punct cheie face emițătorul?
•  Cum se potrivește acest lucru cu ceea ce știu din experiența mea?
•  Ce simte emițătorul despre acest subiect?
•  De ce îmi spune? 

1. Grupul se așează în perechi, unul față în față.
2. Un partener alege unul dintre cele 4 subiecte și vorbește timp de 3 minute despre ce 

simte el sau ea despre subiect. Subiectele din care să alegi sunt:
•  Toți oamenii ar trebui să aibă dreptul de a deține arme.
•  Pandemia COVID-19 a fost creată de companiile farmaceutice.
•  Testarea pe animale ar trebui interzisă.
•  Schimbările climatice reprezintă cea mai mare amenințare cu care se confruntă omenirea 

în prezent.
3. Celălalt partener rămâne tăcut în timp ce primul partener vorbește. Ei folosesc asculta-

rea întregului corp. Ei nu pot vorbi, scopul lor este doar să asculte activ.
4. După ce au trecut cele trei minute, ascultătorul are 1 minut pentru a recapitula ceea ce a 

spus vorbitorul (nu sunt de acord, nu sunt de acord sau dezbate, doar pentru a rezuma 
sentimentele și opiniile).

5. Partenerii schimbă rolurile și repetă exercițiul, astfel încât ambii parteneri să aibă șansa 
de a vorbi și de a asculta.
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Întrebări de ghidare
•  Concentrarea asupra a ceea ce trebuie să faci cu corpul tău l-a ajutat pe ascultător să 

asculte mai bine?
•  Cum s-au simțit ascultătorii că nu pot vorbi despre propriile păreri asupra subiectului? Cât 

de bine au fost capabili să păstreze mintea deschisă? Cât de bine au ascultat?
•  Cum au simțit vorbitorii despre capacitatea partenerilor lor de a asculta cu mintea deschi-

să? Limbajul corpului partenerilor lor a comunicat ce simțeau ei în legătură cu ceea ce se 
spunea?

•  Cât de bine au rezumat partenerii care ascultă opiniile vorbitorilor?
•  Cum putem folosi experiența din acest exercițiu la locul de muncă?
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A FACE
(abilități de ascultare eficientă)

A NU FACE
(bariere în calea ascultarii eficiente)

•  Vorbește mai puțin, ascultă mai mult
•  Concentrați-vă pe emițător și pe ceea ce 

spune acesta.
•  Dați mesaje verbale și nonverbale pe care 

le ascultați.
•  Lăsați emitatorul să termine înainte de a 

răspunde.
•  Pune întrebări deschise.
•  Fii atent la ceea ce se spune
•  Îndepărtează-ți alte gânduri din minte
•  Fii conștient de propriile părtiniri
•  Încearcă să fii imparțial și să nu judeci
•  Gestionează-ți propriile emoții
•  Empatizați și încercați să înțelegeți punc-

tul de vedere al celeilalte persoane
•  Ascultați idei, sentimente și conținut
•  Fii atent la indiciile nonverbale ale emiță-

torului
•  Fii răbdător

•  Fii distras de mediul imediat (zgomot și 
„dezordine” verbală).

•  Fii distras de propriile gânduri, sentimente 
și nevoi (inclusiv gândindu-te la ceea ce 
vei spune în continuare).

•  Fiți neatenți din cauza lipsei de interes 
față de subiectul/problema discutată.

•  Identificați în loc să empatizați
•  Simpatie în loc să empatizeze
•  Lăsați experiențele din trecut să vă influ-

ențeze reacția la vorbitor sau la mesaj
•  Aveți prejudecăți, părtiniri sau idei precon-

cepute
•  Să judece
•  Aveți o minte închisă și exclude ideile noi
•  Fii competitiv sau argumentativ
•  Dominați conversația
•  Întreruperea
•  Terminați propozițiile vorbitorului
•  Sari la concluzii

Fișă 4.3.10 Ce să faci și ce nu trebuie să faci în ceea ce 
privește ascultarea eficientă
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Activitatea 4.3.11 Joc de rol cu bariere în calea ascultarii eficiente

Sinteză și obiective de învățare

•  Să crească gradul de conștientizare a obiceiurilor care pot fi obstacole în calea ascultarii 
eficiente

•  Să experimenteze efectele ascultării ineficiente

Durata & Material

Durata: 15 minute
Material: n/a 
Organizarea camerei: scaune confortabile

Derularea activității

Împărțiți grupul în perechi. Atribuiți rolurile de emițător și de destinatar. Emițătorul poate 
discuta despre o problemă legată de muncă sau un subiect mai ușor ar putea fi planificarea 
unei petreceri surpriză pentru un prieten. Receptorul (ascultătorul) trebuie să arate abilități 
de ascultare ineficiente. Aceștia pot alege din lista „Nu trebuie făcut” cu bariere în calea 
ascultarii eficiente din FIȘA 4.3.10.
Câteva exemple care sunt ușor de jucat pe rol sunt:
•  întreruperea și discutarea celeilalte persoane
•  terminarea propoziţiilor
•  având mintea închisă și argumentativ
•  a fi părtinitor, cu prejudecăți, judecatăl 

Permiteți perechii să discute timp de 3 minute, apoi discutați cu întregul grup:
•  Cum sa simțit emițătorul?
•  Dacă comportamentul ineficient este ceva ce îl face de obicei ascultătorul, ce ar putea 

schimba atunci când ascultă pe cineva?
•  Care sunt consecințele acestor bariere în calea fluxului conversației și asupra relațiilor 

tale cu ceilalți? (Sfaturi ale formatorului: pot duce la neînțelegeri, presupuneri și concluzii 
inexacte, întreruperi în comunicare și relații interpersonale slabe (atât profesional, cât și 
personal).

Finalizează această secțiune cu un videoclip 
Acesta oferă un exemplu distractiv de utilizare a abilităților de ascultare activă.        

https://www.youtube.com/watch?v=3_dAkDsBQyk
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4. Abilități eficiente de vorbire

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

structiv
•  Să diferențieze comunicarea formală și informală

Conţinut
•  Exprimați-vă eficient
•  Comunicare pozitivă
•  Complimente și feedback constructiv - a da și a primi
•  Comunicare formală și informală

Întrebări de ghidare
•  De ce este important să vorbim cu claritate, concis și concret?
•  Cum poate folosi complimentele 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?

Activități legate
•  Activitatea 4.4.1 Instrucțiuni pentru fulgi de nea
•  Fișă 4.4.2 Cele 7C ale comunicării expresive
•  Fișă 4.4.3 Strategia P-ABC
•  Activitatea 4.4.4 Descrierea unei probleme și utilizarea întrebărilor deschise
•  Fișă 4.4.4 Formular de observație pentru jocuri de rol
•  Activitatea 4.4.5 Cercul de complimente
•  Activitatea 4.4.6 Compliment, critică sau feedback constructiv?
•  Fișă 4.4.7 Cum să oferiți și să primiți feedback constructiv
•  Activitatea 4.4.8 Oferirea și primirea de feedback constructiv
•  Activitatea 4.4.9 Comunicare formală sau informală?
•  Activitatea 4.4.10 Nivelul de formalitate Jocuri de rol

Resurse
•  Kierman, C., Reid, B. & Goldbart, J., (1987). Foundations of Communication and Language. 

Manchester University Press.
•  Uttarakhand Open University BHMAECC-II, UNIT: 1 COMMUNICATION - INTRODUCTION, 

MEANING & DEFINITION
•  https://edexec.co.uk/the-seven-cs-of-communication/

Durata

Minim 3 ore

https://www.uou.ac.in/sites/default/files/slm/BHMAECC-II.pdf
https://www.uou.ac.in/sites/default/files/slm/BHMAECC-II.pdf
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Activitatea 4.4.1 Instrucțiunile Snowflake

Sinteză și obiective

•  Să demonstreze modul în care diferiți oameni percep aceeași informație în mod diferit.
•  Să înțeleagă că receptorii au nevoi diferite și capacitatea de a interpreta informațiile primi-

te diferă
•  Să demonstreze că darea de instrucțiuni trebuie să aibă interacțiune pentru a avea succes.

Durata & Material

Durata: 5 minute
Material: O hârtie A4 goală per participant
Organizarea camerei: Formatorul stă astfel încât participanții să nu poată vedea ce fac. Par-
ticipanții stau cu ochii închiși.

Derularea activității

Fiecare ar trebui să aibă în față o bucată de hârtie A4.
Formatorul le cere tuturor să închidă ochii și dă următoarele instrucțiuni:
Ascultă cu atenție instrucțiunile mele. Regulile sunt: (1) fără observare și (2) fără întrebări.
1. Ridică foaia de hârtie și ține-o în fața ta.
2. Primul lucru pe care vreau să-l faci este să-ți pliezi foaia de hârtie în jumătate. (Pauză)
3. Acum, rupeți colțul din dreapta sus. (Pauză)
4. Îndoiți din nou hârtia în jumătate și rupeți colțul din stânga sus al foii. (Pauză)
5. Îndoiți-l din nou în jumătate. (Pauză)
6. Acum rupeți colțul din dreapta jos al foii. (Pauză)
7. Deschideți ultima îndoire pe care ați făcut-o și apoi îndoiți hârtia pe lungime.
8. Rupe colțul din dreapta sus
Acum, deschide-ți ochii și desface-ți hârtiile. Dacă am făcut o treabă bună de a comunica și 
tu ai făcut o treabă bună de a asculta, toate foile noastre ar trebui să arate exact la fel! Țineți 
foaia sus pentru ca toată lumea să vadă și să compare rezultatul final. 
Facilitați discuția: 
Întreabă de ce hârtia nimănui nu se potrivește exact cu a ta? Probabil veți primi răspunsuri de 
genul „Nu ne-ați lăsat să punem nicio întrebare!” sau „Instrucțiunile nu au fost clare!”
Subliniați că fiecare lucrare arată diferit, chiar dacă ați dat aceleași instrucțiuni tuturor. Ce 
inseamna asta?
O parte a procesului de comunicare (și a fi un bun comunicator) este recunoașterea faptului 
că oamenii ar putea avea nevoie să primească informații în moduri diferite pentru a avea suc-
ces. Dacă scopul acestei activități ar fi fost într-adevăr ca fulgii de nea tuturor să arate exact 
la fel, ce modificări ar fi putut fi făcute în direcțiile?
Întrebați grupul dacă consideră că rezultatele ar fi fost mai bune dacă ar fi ținut ochii deschiși 
sau ar fi fost lăsați să pună întrebări.
Acesta este un exercițiu grozav pentru a ajuta oamenii să înțeleagă că toți auzim și interpre-
tăm lucrurile diferit, chiar dacă ni se oferă exact aceleași informații.
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Fișă 4.4.2 Cele 7C ale comunicării expresive

https://raychellekk.wordpress.com/2016/05/18/seven-cs-of-effective-communication/

https://raychellekk.wordpress.com/2016/05/18/seven-cs-of-effective-communication/
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LISTA DE VERIFICARE EXPRESIVĂ  
A COMUNICĂRII

UWAGI DO ROZWAŻENIA
1. Clar Este clar scopul comunicării mele?

Am evitat cuvintele și propozițiile complexe?

Am evitat limbajul neclar?

Există doar 1 – 2 idei pe propoziție?

2. Concis Am evitat cuvintele de completare și propozițiile care nu adaugă la 
sens?

Am evitat să trec peste același punct de mai multe ori sau în moduri 
diferite?

Am evitat expresiile pronunțate?

3. Specific Sunt mesajele mele specifice și la obiect?

Am dat destule (dar nu prea multe) detalii, fapte și cifre justificative?

Am folosit propoziții care nu pot fi interpretate greșit?

4. Corect Mi-am verificat prezentarea pentru greșeli de ortografie?

Sunt faptele și cifrele mele corecte? Pot să-i susțin dacă primesc o 
întrebare?

Nivelul meu de limbaj este potrivit pentru public?

Termenii tehnici folosiți sunt corespunzători pentru nivelul de cunoștin-
țe al publicului? Am evitat jargonul?

5. Coerent Mesajele mele sunt într-o ordine logică? Au sens și curg logic de la unul 
la altul?

Punctele mele sunt legate și relevante pentru subiectul principal?

Tonul meu este consistent?

6. Completează Am dat toate informațiile necesare?

Am inclus un „îndemn la acțiune”? Receptorii știu exact ce se așteaptă 
de la ei?

7.  Politicos Comunicarea mea este prietenoasă, deschisă, sinceră și politicoasă?

Arăt respect față de sentimentele receptorului?

Am ținut cont de punctul de vedere al receptorului?

Sunt empatic cu nevoile lor?

Dacă spun ceva negativ, îl spun cu tact?
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“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-i)

„De ce este acest subiect important pentru 
mine?”

„Care sunt câteva exemple care vor demonstra 
modul în care subiectul este relevant pentru 
viața lor?”

„Care este stilul de comunicare al receptorului?”
„Care sunt nevoile de comunicare ale recepto-
rului?”

„Cum îmi pot susține mesajul cu imagini, exem-
ple, repetare?” 

Pregătește mental ceea ce vrei să exprimi. 
Stabiliți priorități și organizați informațiile 
(de la cea mai mică la cea mai mică impor-
tanță)

Recunoașteți tipului de ascultare pe care 
receptorul ii poate dedica, in functie de 
continut, gradul de cunoastereon the topic 
& level of attention & interest

Fii entuziast. Gândiți-vă la modalități de a 
le menține atenția și de a le crește entuzi-
asmul pe această temă. Este posibil să se 
simtă și ei așa.

Choose linguistic register &  communica-
tion style most appropriate to the receiver, 
content, context, time available & objective 
of the interaction.

Fișă 4.4.3 Strategia P-ABC
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Activitatea 4.4.4 Descrierea unei probleme și utilizarea întrebărilor deschise 

Sinteză și obiective

•  Să exerseze descrierea unei situații problemă în mod clar și concis folosind metoda PACE 
și cele șapte C

•  Pentru a explora și reflecta asupra unei probleme și a genera propriile soluții
•  Să folosească ascultarea activă și reflecția cu întrebări deschise pentru a facilita o discuție

Durata & Material

Durata: 20 minute
Material: Formulare de observare
Organizarea sălii: Participanții se așează în grupuri de câte 3.

Derularea activității

ROLURILE
Emițătorul: Rolul emițătorului este de a explora și reflecta asupra problemei din perspectiva 
ta personală. Alegeți o provocare la locul de muncă cu care vă confruntați în prezent (de 
exemplu, o problemă legată de rolul dvs. de muncă sau o problemă legată de un coleg de 
muncă care vă îngreunează lucrurile). Pregătește-ți descrierea folosind metoda PACE și ține 
cont de cele 7 C ale comunicării atunci când îți exprimi problema. Permiteți concentrarea să 
fie asupra voastră și lăsați-vă reflectarea să curgă natural, fiind ghidată de ascultătorul activ.
Ascultătorul activ: Rolul ascultătorului activ este de a asculta prezența și concentrarea depli-
nă. Ascultă cu tot corpul, fii curios, observă, parafrază ceea ce auzi și ghidează emițătorul cu 
întrebări deschise. Rețineți: puneți întrebări deschise pentru a sprijini reflecția emițătorului; nu 
oferi sfaturi; permite emițătorului să reflecteze și să exploreze soluții.
Observatorul: Rolul observatorului este de a observa procesul fără a vorbi. Faceți observații 
dintr-o perspectivă exterioară, vedeți și auziți lucruri pe care ascultătorul și emițătorul ar pu-
tea să nu le facă. Tine cont: taci; observați și notați-vă despre ceea ce vedeți și auziți; notați 
utilizarea întrebărilor deschise și efectul acestora asupra emițătorului; după ce emițătorul 
termină, împărtășiți observațiile cu ceilalți.
INSTRUCȚIUNI
Pasul 1: Observatorul păstrează timpul. Fiecare rundă ar trebui să dureze 5 minute.
Pasul 2: Emițătorul descrie situația provocatoare. Ascultătorul activ pune doar întrebări des-
chise.
Pasul 3: La sfârșitul fiecărei runde, observatorul își împărtășește observațiile (1-2 minute).

Repetați pașii 1-3 schimbând rolurile, astfel încât toată lumea să aibă un rol în a fi: emițătorul, 
ascultătorul și observatorul.

Întrebări directoare
•  Ce s-a întâmplat în timpul exercițiului?
•  Cum te-ai simțit să fii observator?
•  Cum te-ai simțit să fii emițătorul?
•  Cum te-ai simțit să fii ascultător activ?
•  Ce am învățat despre mine?
•  Cum pot aplica perspectivele din acest exercițiu?
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Fișă 4.4.4 Fișă de observație pentru jocuri de rol
Formular de observare pentru jocuri de rol

Folosiți acest formular pentru a înregistra observațiile despre tehnicile de comunicare utilizate în 
timpul jocurilor de rol. Observați exemple specifice de abilități de comunicare eficiente și ineficiente. 
Acordați atenție atât abilităților verbale, cât și non-verbale (de exemplu, limbajul corpului, utilizarea 
vocii, stilul de întrebări).

Abilități de comunicare ineficiente
& efect asupra partenerului

Abilități de comunicare eficientă
& efect asupra partenerului



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

124

Activitatea 4.4.5 Cercul de complimente  

Sinteză și obiective

•  Să exerseze a oferi și a primi complimente
•  Să folosească experiența pentru a afla ce este dificil și cum pot fi utilizate complimentele 

Durata & Material

Durata: 15 minute
Material: tablă albă/flipchart și markere
Organizarea camerei: Uczestnicy siedzą w kręgu

Derularea activității

1. Brainstorming cu grupul și faceți două liste:
1. Complimente pe care le-au primit în trecut
2. Ce simt sau fac de obicei atunci când primesc un compliment.

Includeți comportamente non-verbale, care însoțesc răspunsul, de ex. înroșirea, evitarea con-
tactului vizual, strângerea mâinilor, jocul cu bijuterii etc. Uitați-vă la exemple de negare „Oh, 
nu a fost nimic!”, readucerea focalizării „Oh, al tău este absolut perfect!” sau respingere „Nu 
asa cred. Spui asta doar ca sa ma simt bine!”

2. Luați feedback și discutați: S-ar putea să vă simțiți inadecvat sau jenat. Puteți să înroșiți, 
să îl respingeți sau să faceți să sune ca și cum nu ar fi nimic mare. De obicei, un compliment 
te face să te simți bine și știi că faci ceva bine. Unii oameni pot avea dificultăți în a face com-
plimente. Nu prea știți cum să o formulați astfel încât să nu sune ciudat sau condescendent. 
Este important să faci complimente persoanelor pe care le antrenezi și vom exersa să dai și 
să primești complimente.

3. Exersați atât a oferi cat și a primi complimente
Încurajați participanții scriind câteva idei generale pe tablă (de exemplu, aspectul, o realizare, 
felul în care au făcut ceva, ceva despre comportamentul lor, felul în care vă susțin, felul în 
care zâmbesc). Subliniați valoarea folosirii „eu ‚ declarații, de ex. „Cred că muncești foarte 
mult”, „Îmi place simțul tău al umorului”, „Apreciez felul în care m-ai lăsat să mă alătur”.
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Cereți tuturor să:

a) Gândiți-vă pe scurt la ceva ce va place sau apreciati sincer despre persoana din dreaptr. 
Poate fi ceva mic, dar trebuie să fie specific și sincer.

b) Apoi exprimați pe rând acest compliment sincer persoanei din dreapta, amintindu-vă să vă 
asigurați că limbajul corpului se potrivește cu mesajul pe care îl transmitem.
Sugerați ca, dacă cineva se simte nervos, să-și adâncească respirația.
Persoana care primește complimentul ar trebui să încerce să mențină contactul vizual cu cel 
care-l dă și:

•  decide dacă a fost făcut un compliment sincer
•  spuneți „Mulțumesc” și acordați-vă un moment pentru a observa cum se simt și pentru a 

lăsa complimentul să isi faca efectul
•  să spună altceva dacă vor.

Ar trebui apoi să se întoarcă la următoarea persoană și să continue runda. Când cercul este 
terminat, discutați despre reacții.

Întrebări directoare
•  Cum te-ai simțit să fii cel care face complimente?
•  Cum te-ai simțit să fii receptor?
•  Ce am învățat despre mine?
•  Cum pot aplica perspectivele din acest exercițiu?
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Activitatea 4.4.6 Compliment, critică sau feedback constructiv?

Sinteză și obiective
•  Să învețe să diferențieze cele 3 tipuri de feedback.
•  Să recunoască impactul pe care feedback-ul pozitiv și negativ îl are asupra receptorului.

Durata & Material
Durata: 20 minute
Material: tablă albă/flipchart și markere
Organizarea camerei: n/a 

Derularea activității
Discutați diferența dintre cele 3 tipuri de feedback și cereți participanților să dea un exemplu 
pentru fiecare:
•  Feedback pozitiv (compliment) oferă validarea și afirmarea acțiunilor/comportamentelor 

noastre. Îmbunătățește încrederea și stima de sine.
•  Feedback negativ (critică) este judecător, negativ evaluativ și adesea acuzator. Are tendin-

ța de a doborî pe cineva pentru defectele percepute decât de a-l ajuta să repare. 
•  Feedback constructiv (feedback negativ oferit într-un mod util) oferă informații despre 

performanță cu exemple specifice, concrete. Este o bază pentru îmbunătățirea abilităților 
și adaptarea comportamentelor.

Citiți cu voce tare următoarele afirmații – una câte una. Folosiți tonuri vocale diferite pentru 
a ajuta participanții să diferențieze sensul dorit al fiecărei propoziții. Permiteți participanților 
câteva secunde să decidă dacă afirmația este un compliment, o critică sau un feedback 
constructiv.

1. Arăți fantastic astăzi.
2. Biroul tău este o mizerie. Încercați să creșteți consumul de hârtie?
3. Am observat că ai venit târziu în ultimele două zile.
4. De câte ori trebuie să vă spun cum să depuneți aceste documente?
5. Îmi place noua ta jachetă.
6. Ar funcționa mai bine pentru mine dacă aș putea explica cu voce tare versiunea mea a 

poveștii înainte de a pune întrebări.
7. Te-ai îmbunătățit mult de la prima săptămână.
8. Mi-a fost greu să accept acest produs pentru că era urat.
9. Întotdeauna îi vorbești despre mine lui John. Doar oprește-te!
10. Mi-a plăcut mult mai mult când am ajuns să alegem sarcinile în loc să fim repartizați 

uneia. 
Discutați despre diferitele moduri în care oamenii pot reacționa sau răspunde diferit la com-
plimente, critici și feedback constructiv. Scrieți sentimentele pe care participanții le împărtă-
șesc sub cele 3 tipuri de feedback.
Cum te simți când alții critică munca pe care o faci?
Răspundeți diferit la feedback-ul constructiv? De ce?
Ai criticat vreodată pe cineva? Ce s-a întâmplat? Cum te-a făcut să te simți?
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Fișă 4.4.7 Cum să oferiți și să primiți feedback constructiv
Oferirea de feedback constructiv

În primul rând, determinați dacă este necesar. Ceea ce ar putea părea o problemă într-o zi poate fi 
corectată de la sine în următoarea. Fă un pas înapoi și stabilește dacă problema, slăbiciunea sau re-
zultatul merită feedback. Dacă nu este, ați putea risca să-l stresați inutil pe cursant. Identificați ceea ce 
doriți să obțină conversația. Te aștepți că își vor schimba comportamentul după aceea? Este sau nu 
momentul potrivit pentru o conversație productivă? 

Pregătiți în prealabil. Pentru ca feedback-ul să fie constructiv, trebuie să oferiți exemple concrete și să 
oferiți feedback-ul cu cât mai atent și cu tact puteți. Adunați fapte: folosiți exemple, date și alte dovezi 
verificabile pentru a susține afirmațiile noastre despre slăbiciunea sau comportamentul persoanei. 
Evaluează-te pentru a afla dacă joci un rol în această problemă. Găsiți idei de soluții la problemă. 
Puteți îndruma persoana către un răspuns la problemă și, dacă da, este un răspuns productiv? Dacă 
persoana acționează conform sugestiei, se vor îmbunătăți ea și relația dvs. de lucru? 

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. Oferiți punctul dvs. de vedere. Fără cuvinte neclare. Doar exemple reale și puncte de 
vedere. Fii specific, obiectiv și profesionist. Concentrați-vă pe muncă, nu pe persoană 

3. Declarația de impact. Explicați cum v-au afectat punctele de vedere. Fii sincer și real. 

4. Încheiați cu o întrebare. Încheiați mesajul de feedback cu o întrebare. Creați angajament 
mai degrabă decât conformitate. Explicați clar că este o problemă rezolvabilă legată de 
formare prin crearea unei situații de rezolvare a problemelor. Arată-i persoanei că ești 
disponibil și acolo pentru a ajuta.
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Primirea de feedback constructiv

De multe ori, poți reacționa cu defensivă, furie sau chiar să ataci persoana care dă feedback-ul con-
structiv. Trebuie să recunoașteți valoarea criticii constructive. Ajută la menținerea relațiilor sănătoase 
și îmbunătățește lucrurile pe care le facem sau le spunem.  

1. Opriți-vă prima reacție  
Înainte de a face ceva, oprește-te și încearcă să nu reacționezi deloc! Ia-ți cel puțin o secundă pentru 
a-ți opri reacția. O secundă este suficient timp pentru ca creierul tău să proceseze o situație. În acel 
moment, poți evita o expresie facială disprețuitoare, un răspuns furios și poți rămâne calm.

2. Amintiți-vă de avantajul obținerii de feedback.
Beneficiile primirii de feedback constructiv sunt de a vă îmbunătăți abilitățile, produsul de lucru și 
relațiile. Nimeni nu este perfect, nici măcar aproape. Ca oameni, suntem cu toții predispuși la greșeli 
și slăbiciuni. Reținerea acestui lucru vă va ajuta să primiți feedback constructiv, care vă poate ajuta să 
învățați și să dezvoltați noi abilități. Feedback-ul constructiv joacă un rol important în acest proces de 
creștere.

3. Ascultă pentru a înțelege cum te poți îmbunătăți. 
Ascultați cu atenție feedback-ul oferit. Permiteți persoanei să-și împărtășească gândurile complete, 
fără întrerupere. Când sunt gata, repetați înapoi. De exemplu, „Te aud spunând că vrei să fiu mai atentă 
în discuțiile de grup pentru că adesea îi întrerup pe ceilalți, nu-i așa?” În acest moment, evitați să 
analizați sau să puneți sub semnul întrebării evaluarea persoanei; în schimb, concentrați-vă doar pe 
înțelegerea comentariilor și a perspectivei sale.

4. Puneți întrebări pentru a deconstrui feedback-ul. 
Acordați timp pentru a procesa feedback-ul. Este posibil să aveți nevoie de clarificări și poate doriți 
să vă împărtășiți perspectiva. Evitați implicarea într-o dezbatere; în schimb, puneți întrebări pentru a 
ajunge la rădăcina problemelor actuale ridicate și a posibilelor soluții pentru a le rezolva. În exemplul 
de mai sus, ar putea fi câteva întrebări pentru a deconstrui feedback-ul:
•  Căutați exemple specifice pentru a ajuta la înțelegerea problemei: „Devin destul de vorbăreț, dar 

puteți spune când la ultima întâlnire ați crezut că am întrerupt-o?”
•  Recunoașteți feedbackul care nu este în discuție: „Ai dreptate că l-am întrerupt în timp ce vorbea, iar 

mai târziu mi-am cerut scuze pentru asta.”
•  Încercați să înțelegeți dacă aceasta este o problemă izolată (de exemplu, o greșeală pe care ați 

făcut-o odată): „Ați observat că întrerup alte persoane?”
•  Căutați soluții concrete pentru a aborda feedback-ul: „Mi-ar plăcea să aud ideile dvs. despre cum aș 

putea gestiona acest lucru diferit în viitor.”

5. Elaborați o strategie și luați măsuri.
Aceasta înseamnă analizarea faptelor prezentate, problema exprimată și planificarea unei modalități 
de îmbunătățire a situației. Înainte să acționați asupra planului dvs., împărtășiți-l cu persoana care v-a 
oferit feedback-ul pentru a vedea dacă acesta ar putea fi îmbunătățit. 
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Activitatea 4.4.8 Oferirea și primirea de feedback constructiv

Sinteză și obiective

•  Să exerseze oferirea de feedback constructiv.
•  Să exerseze feedback-ul deconstructiv.

Durata & Material

Durata: 15 minute
Material: Fișă despre oferirea și primirea de feedback constructiv, benzi cu propoziții
Organizarea sălii: participanții stau în perechi pentru jocul de rol

Derularea activității

Tipăriți următoarele afirmații pe benzi de hârtie:
1. Vrei să-i spui cursantului tău că a venit în 3 zile la rând târziu.
2. Vrei să-i spui colegului/colegului tău de muncă că s-a supărat destul de mult la întâlnirea 

de ieri și asta a supărat pe toată lumea.
3. Vrei să-i spui stagiarului tău că in spațiul de lucru este întotdeauna mizerie și că trebuie 

să-l curețe în fiecare zi.
4. Doriți să-i spuneți colegilor/colegului de muncă că au făcut aceeași greșeală în sistemul 

de înregistrare în ultimele zile și că le-ați corectat munca.
5. Ai auzit un zvon despre tine și știi că această persoană a fost cea care a început.
6. Vrei să-i spui stagiarului tău că conversațiile secundare pe care le continuă în timp ce 

prezinți te enervează cu adevărat, iar ceilalți nu se pot concentra.
7. Vrei să-i spui colegului tău de muncă că bea tot sucul tău care se află în frigiderul co-

mun. 

Împărțiți grupul în perechi și dați uneia dintre perechi o bandă cu o declarație.
Persoana care oferă feedback-ul constructiv ar trebui să folosească cei 4 pași.
Persoana care primește feedback-ul ar trebui să deconstruiască feedback-ul.
Acordați 5 minute pentru jocurile de rol. Redistribuiți benzile de propoziție și participanții pot 
face un al doilea joc de rol, dar asigurați-vă că schimbă rolurile ca emițător și receptor.
Dacă participanții sunt dispuși, se pot oferi voluntari pentru a-și prezenta dialogurile grupu-
lui.

 Întrebări de ghidare:
•  A fost ușor să oferi feedback-ul într-un mod constructiv? De ce sau de ce nu?
•  Cum te-ai simțit când ai primit feedback despre performanța ta în acest fel? Reacția ta ar 

fi diferită dacă ai fi criticat?
•  Ai venit cu o soluție sau un plan?



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

130

4.4 Comunicare formală și informală
Trebuie folosite diferite niveluri de formalitate în exprimarea verbală, în funcție de circumstanță și de 
persoanele care comunică. 

Limbă informală: este comunicarea ocazională folosită pentru comunicarea generală între oameni 
familiari. Este fără obligații sau restricții și se bazează pe relații personale. Într-un mediu de lucru, co-
municarea informală este folosită atunci când vorbești cu colegii despre care ai o relație relaxată cu și 
cu toți colegii tăi din afara biroului. Pot fi folosite versiuni prescurtate ale cuvintelor, precum și argou.

Limbaj formal: este utilizat atunci când comunicați despre informații oficiale cu alții. Într-un mediu de 
lucru, comunicarea formală arată un nivel de respect și politețe. Cuvintele sunt pronunțate corect și nu 
se folosește niciun argou. Este necesar atunci când se vorbește cu superiorii/managerii/autoritățile, 
se prezintă colegii de lucru, se dau instrucțiuni colegilor, se vorbește cu clienții/clienții, se vorbește la 
telefon, în comunicare scrisă și prin email. 

În majoritatea mediilor de lucru, se folosește un amestec de limbaj formal și informal pe parcursul zi-
lei, 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.

Uneori putem vorbi oficial cu cineva într-o întâlnire în fața altor colegi/clienți și apoi trecem la o conver-
sație informală. De exemplu, este posibil să aveți o relație relaxată și prietenoasă cu managerul dvs. 
cu care utilizați în mod normal un limbaj informal, dar dacă vă aflați într-o întâlnire cu această persoa-
nă, de obicei, ați schimba limbajul formal din respect pentru situația formală.

Acesta este ceva care depinde de cultură, deoarece unele culturi nu pun accentul pe pozițiile ierarhice. 
În toate cazurile, trebuie să ne familiarizăm cu locul de muncă și cu colegii înainte de a ști când este 
potrivit să folosim limbajul informal. 
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Activitatea 4.4.9 Comunicare formală sau informală?

Sinteză și obiective

•  Să facă distincția între comunicarea formală și cea informală
•  Pentru a crește gradul de conștientizare cu privire la comunicarea adecvată la locul de 

muncă

Durata & Material

Durata: 10 minute
Material: n/a
Organizarea camerei: n/a

Derularea activității

Distingeți dacă următoarele sunt forme de comunicare formale sau informale (notă: unele 
pot fi oricare, în funcție de oameni/context).
Formatorul citește lista sau o imprimă ca activitate. Poate fi util să prezentați exemple cu 
dialoguri imaginare.

zvon
bârfă
discutați despre weekend
spunând o glumă cu multe cuvinte din 
argou
întâlnire de lucru
conversație față în față
completarea unui formular
raport scris
chat pe rețelele sociale
raport verbal
un memoriu al companiei
apel telefonic la un prieten
apel telefonic către un client
cerere de concediu medical

instrucțiuni verbale către o echipă de care 
sunteți responsabil
scrisoare cu o nouă procedură de politică
scrisoare de reclamație
e-mail
buletine informative,
anunțuri de la avizier,
prezentarea la un seminar de lucru cole-
gilor tăi
prezentând la o conferință
vorbind în timpul pauzei de cafea la o 
conferință
interviu de angajare
apel video cu un văr
   apel video personalului
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Activitatea 4.4.10 Nivelul de formalitate Jocuri de rol

Sinteză și obiective

•  Să devină conștienți de nivelul diferit de formalitate cerut în diferite situații.
•  Să exerseze utilizarea limbajului formal în jocuri de rol din situații de lucru

Durata & Material

Durata: 20 minute
Material: n/a
Organizarea camerei: n/a 

Derularea activității

•  Cereți participanților să lucreze în perechi pentru a crea dialoguri pentru diferitele scenarii 
de conversație enumerate mai jos.

•  Scenariile sunt un amestec de situații care pot necesita limbaj formal sau informal.
•  Fiecare pereche își exprimă dialogurile și le cere celorlalți participanți să ofere feedback.
•  Ceilalți participanți judecă dacă a fost folosit tipul corect de limbaj (desigur, ar trebui să 

folosească feedback constructiv!) Ce ar putea fi îmbunătățit sau schimbat?

Scenarii:    

1. Un angajat invită un coleg la un eveniment social în afara biroului.
2. Un supervizor cere ca un angajat să organizeze o întâlnire rapidă a personalului în 10 minu-

te.
3. Îi spui persoanei pe care o sprijiniți de la egal la egal că nu sunteți mulțumit de munca sa și 

că a întârziat 3 zile la rând.
4. O discuție cu o persoană pe care o anunti despre aparatul de cafea stricat care nu a funcți-

onat de 2 săptămâni.
5. Un apel către compania de aparate de cafea prin care le solicită să vină să repare aparatul 

de cafea.
6. Un manager îi spune angajatului că nu a respectat un termen limită pentru a finaliza un 

proiect/sarcină importantă.
7. Un angajat invită supervizorul la un eveniment social în afara biroului.
8. Informați persoana pe care o susțineți că i se va oferi un loc de muncă cu normă întreagă 

la companie
9. O conversație telefonică cu un client despre o întârziere în livrarea produsului pe care l-a 

cumpărat.
10. După ce ai sprijinit un stagiar timp de 6 luni, îl întrebi pe supervizorul tău dacă ai putea 

încerca co-training cu el.
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5. Comunicare interpersonală eficientă

Obiective

•  Pentru a învăța despre comunicarea interpersonală
•  Pentru a îmbunătăți abilitățile de conversație
•  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

Conţinut

•  Elementele de bază ale conversației
•  Repararea defecțiunii de comunicare

Întrebări de ghidare

•  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?

Activități legate

•  Activitatea 4.5.1 Întâlnirea cu alții și purtarea unei conversații
•  Activitatea 4.5.2 Preluare echilibrată a rândului
•  Fișă 4.5.3 Factori de distorsiune care duc la comunicarea greșită sau la întreruperea  

comunicării
•  Activitatea 4.5.4 Modificarea unui mesaj
•  Activitatea 4.5.5 Rezolvarea unei dispute la locul de muncă

Resurse

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

•  Wertheim, E. G. Ph.D. The Importance of Effective Communication, Northeastern Univer-
sity, College of Business Administration. Descărcat pe 12/12/21 de la  
https://ysrinfo.files.wordpress.com/2012/06/effectivecommunication5.pdf

Durata

Minim 1-2 ore

https://ysrinfo.files.wordpress.com/2012/06/effectivecommunication5.pdf


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

134

Activitatea 4.5.1 Întâlnirea cu alții și purtarea unei conversații

Sinteză și obiective

Pentru a dezvolta și exersa abilitățile de bază de conversație:
•  A te prezenta
•  Începerea unei conversații
•  Participarea la o conversație începută de alții
•  Menținerea unei conversații
•  Preluare echilibrată a rândului
•  Rămâneți pe subiect și nu schimbați subiectul
•  Încheierea unei conversații 

Durata & Material

Durata: depinde de cate aptitudini lucrezi
Material: diagrame care arată pașii fiecărei aptitudini
Organizarea camerei: n/a 

Derularea activității

Procedura este aceeași pentru toate abilitățile:

1. Postați pașii pe o diagramă.
2. Schițați și discutați fiecare pas.
3. Modelați pașii prin demonstrarea secvenței utilizând cursanții ca alți jucători în jocul 

de rol. Gândiți cu voce tare pentru a demonstra un dialog de sine pozitiv, de ex. „Colega 
respectivă arată plăcut și prietenos. Mi-ar plăcea să o cunosc, mă voi prezenta”. Luați 
feedback și discutați.

4. Stagiarii se oferă voluntari pentru a juca scenarii. După fiecare joc de rol, trebuie oferit 
feedback.

Când interpretați fiecare abilități, gândiți-vă la fiecare dintre stilurile de comunicare și discu-
tați cum să vă adaptați, să ajustați și să stabiliți limite etc. atunci când vorbiți cu o persoană 
cu fiecare dintre diferitele stiluri de comunicare.
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Abilitatea 1 – Să te prezinți
PAȘI NOTELE FORMATORULUI PENTRU DISCUȚIE

1. Decide dacă vrei să 
cunoști persoana 
respectivă.

Discutați de ce cursanții ar putea dori să întâlnească a
persoană.

2. Decide dacă este 
un moment bun

Discutați adecvarea situației. Discutați indicii verbale și non-verbale de 
căutat. Când este momentul și locul potrivit pentru a te prezenta? De 
exemplu atunci când persoana nu este in compania cuiva sau intr-o dis-
cutie cu cineva.

3. Mergeți până la 
persoană. Urmăriți distanța adecvată

4. Prezintă-te. Găsiți modalități de a vă prezenta. „Bună, mă numesc...”, „Bună, ești nou 
aici. Sunt…..”

5. Așteptați ca per-
soana să vă spună 
numele ei. Dacă 
el/ea nu vă spune, 
întrebați

Discutați modalități adecvate de a întreba numele unei persoane

SCENARII SUGERATE:

Program de formare: Există o persoană nouă în grupul tău

Pauza la serviciu: Intri în bucătărie și găsești o femeie necunoscută care stă la masă și bea cafea. 

Muncă: Un nou coleg începe în departamentul de lângă al tău.
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Abilitatea 2 - Începerea unei conversații
PAȘI NOTELE FORMATORULUI PENTRU DISCUȚIE

1. Salută cealaltă 
persoană.

Găsiți idei despre modalități de a spune „bună”.
Discutați oportunitatea salutului non-verbal, de ex. strângerea mâinii, 
sărutarea, îmbrățișarea, high-5 etc.
Discutați adecvarea situației. Când este momentul și locul potrivit pentru 
a începe o conversație?

2. Vorbește puțin. Faceți un brainstorming cu subiecte de discuție (de exemplu, vremea, 
traficul, sportul, știrile)

3. Decideți dacă per-
soana ascultă.

Discutați indicii verbale și non-verbale de căutat, de ex. revenirea salutu-
lui, expresia interesată.

4. Aduceți în discuție 
un subiect princi-
pal.

Discutați câteva subiecte bune despre care să vorbiți pentru a „spărge 
gheața”. Ar putea fi util pentru unii cursanți să noteze posibilele subiecte 
de conversație.

SCENARII SUGERATE:

Program de formare: Vezi un coleg pe care nu l-ai mai văzut de mult timp.

Pauza la serviciu: Îl vezi pe noul coleg stând singur, mâncând prânzul. 

Muncă: Persoana de la biroul de lângă al tău nu mai lucrează și face o pauza. 
În drum spre serviciu,in tren, îl vezi pe unul dintre colegii tăi.
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Abilitatea 3 – Participarea la o conversație începută de alții
PAȘI NOTELE FORMATORULUI PENTRU DISCUȚIE

1. Decideți dacă doriți 
să vă alăturați

Stagiarii ar trebui să decidă dacă într-adevăr
doresc să participe

2. Decideți ce să 
spuneți

Sugerați lucruri posibile de spus:
„Poate încă o persoană să se alăture conversației?”
„Ar fi ok cu tine dacă m-aș alătura?”
„Bună ziua, mă numesc... Pot să mă alătur?”

3. Alege un moment 
bun.

Discutați cum să alegeți un moment bun: în timpul unei pauze în conver-
sație sau activitate

4. Spune-o într-un 
mod prietenos, 
asertiv

SCENARII SUGERATE:

Program formare: Cere sa te alaturi unui joc de carti, ce se desfasoara in pauza.

Pauza la serviciu: Alăturați-vă unui grup implicat într-o conversație despre ceea ce au făcut în weekend. 

Muncă: Alăturați-vă unui grup implicat într-o conversație despre o problemă de muncă.

Abilitatea 4 - Menținerea unei conversații
PAȘI NOTELE FORMATORULUI PENTRU DISCUȚIE

1. Spune ceea ce vrei 
să spui.

Găsiți modalități de a introduce un subiect, de ex. aducând în discuție 
ceva ce ai văzut sau făcut, undeva unde ai fost, ceva ce s-a întâmplat.
Discutați adecvarea situației. Este momentul și locul potrivit pentru a 
începe acest subiect? Este persoana potrivită?

2. Întrebați cealaltă 
persoană ce crede.

Găsiți modalități de a pune întrebări, modalități de a încuraja cealaltă 
persoană să-și exprime opinia

3. Ascultă ce spune 
cealaltă persoană.

Discutați indicii verbale și non-verbale de căutat, de ex. expresii faciale, 
postura corpului, cuvinte specifice. Utilizați abilitățile de ascultare activă.

4. Spune ce crezi. Răspunzând celeilalte persoane: adăugând informații noi, punând între-
bări, oferind un exemplu înrudit din experiența/cunoștințele dvs., fiind de 
acord sau dezacord.
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Abilitate 5 - Preluare echilibrată a rândului
PAȘI NOTELE FORMATORULUI PENTRU DISCUȚIE

1. Timpul folosit 
trebuie împărțit în 
mod egal și echili-
brat.

Ce se întâmplă dacă nu este?
Nu încerca să spui prea multe deodată. Cu cât spui mai puțin, cu atât își 
vor aminti mai mult.
Căutați semne că ei ascultă cu adevărat.

2. Subiectele ar trebui 
împărtășite în mod 
egal și echilibrat.

Ce se întâmplă dacă nu sunt?
Încercați să vă exprimați punctul de vedere la rândul vostru.
Limitați fiecare tură pe care o aveți la un singur subiect.

3. Afirmați-vă dreptul 
de a vă lua rândul 
de a vorbi.

Când simțiți că ați primit suficiente informații și doriți să răspundeți, cău-
tați un punct potrivit în care să puteți interveni.
Îți poți semnala dorința de a vorbi, de exemplu, aplecându-te în față sau 
strângându-ți buzele ca și cum ai fi pe cale să vorbești. Ridicarea sprân-
cenelor ajută, de asemenea, la fel ca și mișcarea mâinilor ca și cum ați fi 
pe cale să le folosiți în sprijinul vorbirii.

4. Respectați dreptul 
celuilalt de a vorbi 
și de a fi auzit.

Nu deranjați conversația.
Spune concis ceea ce ai de spus, expune-ți punctul de vedere, apoi dă-i 
rândul celuilalt.
Ascultă sensul real. Arătați interes punând întrebări.

5. Încurajează partici-
parea egală

Faceți o pauză, pentru a vedea dacă au înțeles și lăsați timp să răspundă. 
Dacă nu o fac, încercați să întrebați ce cred.

Vezi Activitatea 4.5.2 de mai jos pentru exersare preluare echilibrată a rândului
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Abilitatea 6 - A rămâne pe subiect și a schimba subiectul
PAȘI NOTELE FORMATORULUI PENTRU DISCUȚIE

1. Rămâneți pe subiect Folosiți ascultarea activă pentru a vă asigura că răspunsurile și 
întrebările dvs. sunt legate de subiect.
Pune întrebări mentale (de exemplu, care este scopul lor princi-
pal? de ce îmi spun asta?)

2. Răspunde la punctul lor Dacă și-au exprimat un punct, nu aduceti alt subiect in discutie, 
răspundeți la ceea ce au spus, susținând-o sau contestând-o 
după caz.
Uneori este posibil să nu ai timp să asculți sau poate că pur și 
simplu nu ești interesat de un subiect. Ascultă pentru a înțele-
ge, fă-l pe celălalt să se simtă auzit și apreciat.

3. Schimbați subiectul în mod 
corespunzător

Recunoașteți ceea ce s-a spus înainte de a trece la ceva nou. 
Asigurați-vă că cealaltă persoană și-a finalizat gândurile.
Nu intrați în noul subiect când cealaltă persoană se află în mij-
locul unui lucru important pentru ea.
Găsiți cu atenție un link de la ceea ce se spune pentru a trece 
fără probleme către noul subiect. Sau închideți conversația 
curentă înainte de a începe un nou subiect pentru discuție.

4. Dacă momentul pentru un 
anumit subiect de conversa-
ție nu este adecvat

Este util să stabiliți limite exprimându-vă interesul față de su-
biect și amânând discuția pe un alt subiect, pentru altă dată.

5. Dacă un participant are ten-
dința de a ieși în afara subiec-
tului, de exemplu, aducând în 
discuție o problemă irelevantă 
sau vorbind doar despre un 
subiect de interes special 
pentru el

Stabiliți limite și readuceți conversația pe drumul cel bun (de 
exemplu „Vorbim despre asta acum. Poate că am putea discu-
ta problema ta la pauză”).

SCENARIUL SUGERAT:

La locul de muncă: vorbești cu un coleg despre un subiect legat de muncă, dar acesta începe să 
vorbească despre altceva. Schimbați subiectul și reveniți la subiectul de lucru despre care doriți cu 
adevărat să vorbiți, dar ei continuă să iasă în afara subiectului. Cum te descurci în această situație?

Abilitatea 7 – Încheierea unei conversații
PAȘI NOTELE FORMATORULUI PENTRU DISCUȚIE

1. Faceți o remarcă de încheie-
re.

Rezumați punctele principale ale conversației pentru a arăta că 
înțelegeți ceea ce s-a spus sau ce trebuie făcut.
Termină cu ceva pozitiv.

2. Spune la revedere / ne vedem 
etc.
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Activitatea 4.5.2 Preluare echilibrată a rândului

Sinteză și obiective

•  Să devină conștienți de modul în care stilul de comunicare al oamenilor afectează dinami-
ca grupului

Durata & Material

Durata: 15 minute
Material: pix și hârtie pentru formato
Organizarea camerei: n/a 

Derularea activității

ACTIVITATEA 1
Formați grupuri de 3 persoane. Două persoane conversează despre un subiect la alegere 
timp de 3 minute, iar a treia persoană este observatorul. Observatorul notează câte ture a 
luat fiecare participant.
Readuceți grupului cât de echilibrată a fost conversația. 

1. Cine a luat mai multe ture (mai dominant)?
2. Cine a luat mai puține ture (mai puțin dominant)?
3. Ce efect a avut acest lucru asupra conversației?

ACTIVITATEA 2
Întregul grup dezbate o problemă pentru a găsi o soluție. Toți participanții sunt încurajați să 
împărtășească sentimente, convingeri și gânduri și apoi să ajungă la un acord cu privire la 
cel mai bun mod de a aborda subiectul. Următoarele afirmații pot fi folosite sau gândiți-vă la 
un alt subiect.

1. Voluntariatul este o modalitate bună de a învăța responsabilitatea. De ce și de ce nu?
2. Singura persoană cu care ar trebui să concurez cu adevărat sunt eu însumi. De ce și de 

ce nu?
3. Dacă sunt membru al echipei, ar trebui să pun binele echipei înaintea propriilor mele 

dorințe. De ce și de ce nu?

Formatorul desenează scaunele participanților cu numele acestora și urmărește turele con-
versației.
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Discutați rezultatul și legați-l 
de stilurile de comunicare. 
Discutați cum să vă adaptați, 
să ajustați și să stabiliți limi-
te etc. atunci când vorbiți cu 
o persoană cu fiecare dintre 
diferitele stiluri de comuni-
care.

Repararea întreruperii comunicării - Strategii pentru a depăși factorii de distorsionare
•  Utilizați tehnici de feedback, cum ar fi întrebări deschise, pentru a ajuta la clarificarea sensului
•  Utilizați mai multe canale pentru a verifica mesajul și semnificația
•  Folosiți repetiția, parafrazarea
•  Preferă interacțiunea față în față
•  Simplificați limbajul folosit
•  Furnizați informații simple pentru a reduce confuzia

Fișă 4.5.3
Factori de distorsiune care duc la comunicare greșită sau Întrerupere a comunicării

Emitator Mesaj Receptor

Factori de distorsiune 
pentru emițător

actori de distorsiune  
pentru mesaj

Factori de distorsiune 
pentru 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 comu-
nicare greșit

•  limbaj greșit
•  alegerea greșită a cuvântului
•  utilizarea excesivă a jargonu-

lui tehnic
•  articularea vorbirii și capaci-

tatea de limbaj
•  conţinutul și structura me-

sajului
•  elemente nonverbale conflic-

tuale (de exemplu, limbajul 
corpului, tonul vocii)

•  zgomot fizic, cum ar fi zgo-
mot de fond, zgomot de linie

•  Nivelul de interes
•  Interpretare
•  Sentimente personale față 

de emițător, mesaj
•  Stare fizică
•  Abilități de comunicare
•  Cererile de timp ale recep-

torului
•  Atitudini, cunoștințe și 

credințe
•  Sistem social și cultură
•  • Efectele medicamentelor
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Activitatea 4.5.4 Modificarea unui mesaj

Sinteză și obiective

•   Conștientizarea nevoilor de comunicare
•   Să exerseze remedierea erorilor de comunicare prin modificarea unui mesaj

Durata & Material

Durata: 20 minute
Material: pix și hârtie   
Organizarea camerei: spațiu suficient pentru a se împărți în 4 grupuri

Derularea activității

Introduceți Activitatea cu următoarele informații de bază:
“O persoană nouă a venit la programul tău. Sunteți responsabil pentru explicarea modului în 
care funcționează o anumită procedură*. Îi explici persoanei, dar îți dai seama din limbajul 
corpului său că nu a înțeles”.

*Procedura specifică ar trebui să fie ceva specific și familiar pentru participanți. Formato-
rul ar trebui să aleagă ceva relevant pentru grup, de exemplu, modul în care funcționează 
cantina, sistemul de evidență, procedura de comandare a echipamentelor de birou, 
procedura de gestionare a returnărilor de produse ale clienților etc. Formatorul oferă 
un exemplu de instrucțiuni care ar trebui să fie lung, cu cuvinte și limbaj dificile și mult 
jargon.

“Sarcina ta acum este să modifici instrucțiunile astfel încât persoana să înțeleagă. Vă veți 
împărți în 4 grupuri și aveți la dispoziție 10 minute pentru a vă pregăti prezentările.
Două grupuri lucrează separat pentru a modifica mesajul prin simplificarea instrucțiunilor 
(folosește alte cuvinte, limbaj mai simplu, conținut mai clar).
Celelalte două grupuri lucrează separat pentru a modifica mesajul și a-l susține cu mijloace 
vizuale (imagine, fotografii, demonstrație, semne, simboluri etc.).
După expirarea celor 10 minute, fiecare grup va prezenta tuturor modul în care a adaptat 
instrucțiunile.
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Activitatea 4.5.5 Rezolvarea unei dispute la locul de muncă

Sinteză și obiective
•   Să aplice cunoștințele și abilitățile învățate pe parcursul acestui modul.
•   Să devină conștienți de dinamica diferitelor combinații de stiluri de comunicare.

Durata & Material
Durata: 30 minute
Material: scenarii tipărite pentru emițător și destinatar, descrieri ale stilului de comunicare 
Organizarea camerei: spatiu amplu intre perechi

Derularea activității
Imprimați suficiente copii ale descrierilor stilului de comunicare și ale celor două scenarii din 
paginile de mai jos.
Cereți participanților să formeze perechi și oferiți fiecărei perechi scenariile pentru emițător 
și destinatar. Distribuiți descrierile stilului de comunicare, asigurându-vă că există două 
stiluri diferite per pereche. Perechea decide cine va juca ce stil, alegând un stil în funcție de 
ceea ce fiecare participant se va simți confortabil jucând.
Decideți cine va fi emițătorul și cine va primi în prima rundă a jocului de rol (veți schimba 
rolurile în a doua rundă). Citiți scenariul pentru emițător sau destinatar.
Apoi fă-ți timp, fiecare pe cont propriu, pentru a citi descrierea stilului de comunicare și a-ți 
pregăti rolul. (5 minute)
Joaca de rol scenariul (5 minute)
Rezumat (2 minute)
Schimbați rolurile (nu stilurile de comunicare) și reluați scenariul.(5 minute)
Rezumant (2 minute)
Alăturați-vă din nou grupului principal! Feedback și discuție. (10 minute)

 Întrebări de ghidare:
•   Cum te-ai simțit să interpretezi stilul de comunicare pe care l-ai avut?
•   Ai reușit să asculți activ?
•   Ați folosit întrebări deschise pentru a permite reflecție?
•   Ai rezolvat problema?
•   Ce trebuie să aveți în vedere atunci când comunicați cu fiecare dintre stiluri?
•   Ce trebuie să ții cont la stilul tău?

Sfat de top   

Scenariile pentru emițător și destinatar se referă la persoanele care lucrează într-un serviciu 
pentru persoanele cu dizabilități. Schimbați scenariul în funcție de experiența cursanților. De 
exemplu, disputa ar putea fi despre care studenți/stagiari participă la programul „Vizitează 
un loc de muncă”. Rescrie scenariile în consecință. 
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SCENARIUL PENTRU EMIȚĂTOR  
Lucrezi la un centru de formare pentru persoane cu dizabilități. Faceți parte dintr-o echipă de 
4 membri care este responsabilă pentru dezvoltarea abilităților practice și a competențelor 
soft ale stagiarilor legate de muncă, cu scopul de a introduce cursanții în serviciul de anga-
jare asistată. O activitate a programului săptămânal este vizitarea la un loc de muncă cu un 
grup mic de cursanți. Se întâlnesc cu manageri și angajați, află despre companie/afacere și 
fac job shadowing pentru câteva ore. Toți cei 4 membri ai echipei sunt Formatori calificați 
și au competențele de a organiza și efectua aceste vizite la locul de muncă. Alte sarcini 
săptămânale sunt de obicei împărțite în mod echitabil între echipe, în funcție de expertiză, 
dar din anumite motive Activitatea „Vizitează un loc de muncă” a fost efectuată de aceeași 
persoană în ultimii 2 ani. Tu și ceilalți colegi începi să fii enervat de asta și toți credeți că 
ar trebui să vi se ofere și voua aceasta oportunitatea. Urmează o întâlnire de personal și 
doriți să propuneți această schimbare. Nu doriți sa jigniti colegul care face de obicei vizitele 
sau săil faceti sa se simtă prost. Pregătiți-vă colegul (destinatarul) pentru propunerea dvs. 
viitoare, oferiți feedback constructiv și utilizați comunicarea pozitivă pentru a vă asigura că 
înțelege importanța acestei activități pentru toți ceilalti. 

SCENARIUL PENTRU RECEPTOR 
Sunteți Job Coach care lucrează la un centru de formare pentru persoane cu dizabilități. 
Faceți parte dintr-o echipă de 4 membri care este responsabilă pentru dezvoltarea abilităților 
practice și a competențelor soft ale stagiarilor legate de muncă, cu scopul de a introduce 
cursanții în serviciul de angajare asistată. Acum câțiva ani, ați avut ideea de a organiza 
vizite săptămânale la locurile de muncă cu grupuri mici de cursanți. Stagiarii se întâlnesc 
cu manageri și angajați, află despre companie/afacere și fac job shadowing timp de câteva 
ore. Programul „Vizitează un loc de muncă” se desfășoară cu succes de câțiva ani și tu ești 
singurul responsabil pentru organizarea acestor ieșiri și însoțirea cursanților. Când a început 
programul, a fost implicat și un coleg care nu mai lucrează in departament, dar a fost mereu 
dezorganizat, nu a pregătit suficient de bine cursanții și nu comunicat cu angajatorii. Crezi 
că ești cea mai bună persoană pentru job. La urma urmei, a fost ideea ta!
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ANALITICUL

Analiticul este politicos, dar rezervat, logic, orientat spre fapte și sarcini. Accentul acestei 
persoane este pe precizie și perfecțiune. Alte puncte forte includ persistența, diligența, 
prudența și o abordare sistematică. Slăbiciunile implică a fi retras, liniștit, izolat și chiar 
îmbufnat uneori. Dacă el sau ea pare indecis, este din cauza necesității de a evalua toate 
datele. Perfecționismul poate fi un defect dacă analiticul îl împinge prea departe. Această 
persoană cu siguranță nu este o persoană care își asumă riscuri. Analiticul trebuie să aibă 
dreptate și nu va discuta deschis idei până nu este încrezător într-o decizie. Plăcerea lui este 
acuratețea. Spaima lui este să greșeasca și să fie criticat.

•  Vrea să știe cum funcționează lucrurile
•  Vrea să fie precis, să aibă acuratețe cu ceilalți
•  Pune valoare pe numere, statistici, idei
•  Iubește detaliile
•  Temeri de a fi pus in situatii jenante sau de a pierde in fața cuiva
•  Adesea introvertit și isi ascunde sentimentele

ÎNTREBĂRI DE GANDIT DUPĂ JOCUL DE ROL

 Dacă aveți un stagiar care este un comunicator de tip analitic, cum ar trebui să îl ajutați să 
devină conștient?

 Când comunicați cu un comunicator de tip analitic, ce trebuie să aveți în vedere?

Descrierea stilurilor de comunicare pentru jocuri de rol
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AMIABILUL

Devotat, consecvent, de încredere și loial. Amiabilul este un muncitor din greu și va perse-
vera mult după ce toti ceilalți au renunțat. Este un jucător de echipă, cooperant și ușor de 
înțeles, încrezător, sensibil și bun ascultător. Incearcă să evite confruntarea. Acesta funcți-
onează cel mai bine într-un mediu stabil și are adesea un efect stabilizator asupra celorlalți. 
Punctele slabe includ indecizia și incapacitatea de a-și asuma riscuri. Amiabilii sunt adesea 
prea concentrați pe ceilalți, conformatori, liniștiți și pasivi. Adesea nu vor vorbi de la sine, 
sunt prea conformi și drăguți. Urăsc schimbarea și haosul.

•  Vrea să știe „de ce”, de ce face ceva
•  Dorește să construiască relații
•  Îi place să ofere sprijin altora
•  Valorifică sugestiile altora
•  Temeri de a-și pierde încrederea sau de a avea dezacorduri
•  Are tendința de a afișa emoții

ÎNTREBĂRI DE GANDIT DUPĂ JOCUL DE ROL

 Dacă aveți un stagiar care este un tip de comunicator Amiabil, cum ar trebui să-l ajutați să 
devină conștient?

 Când comunicați cu un comunicator de tip Amiabil, ce trebuie să aveți în vedere?
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DIRECTORUL

Directorul este o persoană cu performanțe mari cărora îi place să-și asume riscuri. Acest 
individ este extrovertit, voinic, direct, practic, organizat, puternic și hotărât. Iti spune totul așa 
cum este și este foarte persuasiv. Un director este mai degrabă orientat spre sarcină decât 
pe relație și dorește rezultate imediate. Ei nu sunt preocupați de modul în care se face ceva, 
ci de ceea ce se face și de ce rezultate pot fi așteptate. Vor să știe „Ce se întâmplă? Ce se 
face în privința asta? Ceea ce ar trebui să faci este...!” Directorul poate fi încăpățânat, domi-
nator, nerăbdător, insensibil și temperat, cu puțin timp pentru formalități sau frumusețe. De 
asemenea, pot fi pretențioși, părtinitori, intransigenți și sa detina controlul. Ei iubesc puterea 
și respectul. Urăsc pierderea respectului, lipsa de rezultate și sentimentul că sunt folositi.

•  Vrea să știe „ce”, ce va face asta pentru mine
•  Dorește să economisească timp
•  Pune valoare pe rezultate
•  Îi place să fie în control, să conducă si să o facă în felul lor
•  Temeri de renunțare la control
•  Deseori extrovertit, dar nu manifestă emoții

ÎNTREBĂRI DE GANDIT DUPĂ JOCUL DE ROL

 Dacă aveți un stagiar care este de tip Director de comunicare, cum ar trebui să-l ajutați să 
devină conștient?

 Când comunicați cu un comunicator de tip Director, ce trebuie să aveți în vedere?
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EXPRESIVUL

Expresiv este abil verbal, antrenant, acomodator, susține pe ceilalți, persuasiv și social. Ei 
sunt orientati mai degrabă pe relații decât pe sarcini. Le place să facă parte din gașcă și 
sunt întotdeauna pregătiți pentru ceva nou și incitant. Punctele forte suplimentare includ en-
tuziasmul, abilitățile diplomatice și capacitatea de a-i inspira pe alții. Punctele slabe implică 
nerăbdare, tendința de a generaliza, atacuri verbale și uneori comportament irațional. Expre-
sivul poate fi, de asemenea, egoist, manipulator, indisciplinat, reactiv, neorganizat și abraziv. 
Expresivul schimbă cu ușurință informații și experiențe de viață. Nevoile lor principale sunt 
de a fi apreciate, acceptate și recunoscute. Urăsc izolarea și lipsa de atenție.

•  Vrea să știe „cine”, cine altcineva este implicat
•  Pune valoare pe apreciere
•  Iubește situațiile sociale și petrecerile
•  Îi place să-i inspire pe alții
•  Frica de a fi respins.

ÎNTREBĂRI DE GANDIT DUPĂ JOCUL DE ROL

 Dacă aveți un stagiar care este un comunicator de tip expresiv, cum ar trebui să-l ajutați 
să devină conștient?

 Când comunicați cu un comunicator de tip expresiv, ce trebuie să aveți în vedere?

Note pentru facilitatori – Joc de rol pentru dispute de muncă

De discutat cu grupul după jocul de rol. Păstrați atenția asupra modului de a comunica cu cursanții (și 
nu colegii/prietenii)

Când comunicați cu un ANALITIC: 

•  Fii sistematic, minuțios, deliberat și precis.
•  Fii organizat, la timp și pe subiect.
•  Concentrați-vă pe sarcină și pe fapte, mai degrabă decât pe opinii.
•  Fii pregătit să răspunzi la multe întrebări „cum”.
•  Oferiți analize și motive logice pentru acțiunile dvs. sau ceea ce cereți de la ele.
•  Nu deveni prea personal.
•  Recunoașteți și verbalizati nevoia de a fi corect și logic.
•  Acordați timp pentru cercetare și analiză înainte de luarea deciziilor.
•  Așteptați-vă să vă repetați. Acordați timp pentru evaluare Folosiți o mulțime de dovezi.
•  Complimentează precizia și acuratețea lucrării finalizate.
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Daca aveti un stil ANALITIC, sau vrei să îmbunătățești abilitățile unuia dintre cursanții tăi:

•  Recunoașteți că nu toată lumea urmează procese lineare de gândire și de luare a deciziilor.
•  Pentru relații bune de lucru, este important să luați în considerare sentimentele celorlalți.
•  Învață să pui întrebări care te vor ajuta să obții informațiile de care ai nevoie.
•  Puneți altora întrebări despre ei înșiși dacă doriți să construiți relații bune
•  Asigurați-vă că înțelegeți exact despre ce este o sarcină/un loc de muncă, astfel încât să nu pier-

deți timpul culegând informații inutile.
•  Dacă trebuie să solicitați mai multe detalii, asigurați-vă că explicați cum vă vor ajuta aceste infor-

mații suplimentare

Când comunicați cu un AMIABIL:

•  Fii relaxat și agreabil
•  Menține starea de fapt
•  Fii logic și sistematic
•  Creați un plan cu linii directoare scrise
•  Fii pregătit să răspunzi la întrebările „de ce”.
•  Fii previzibil
•  De acord clar și des
•  Folosiți cuvântul „noi”
•  Nu agitați, nu vă grăbiți
•  Complimentează-i ca jucător de echipă și spune-i că apreciezi contribuția lor
•  Fii un bun ascultator.
•  Exprimă interes sincer pentru sentimentele, gândurile și viața personală
•  Încurajați-i să pună întrebări și să împărtășească opinii
•  Rezolvați rapid conflictele

Dacă ai un stil AMIABIL sau vrei să îmbunătățești abilitățile unuia dintre cursanții tăi:

•  Recunoașteți că opiniile altora despre un subiect sunt separate de opiniile lor despre dvs.
•  Realizați că nu toată lumea se simte confortabil să discute subiecte personale, acordați timp 

celorlalți să deschidă subiecte personale înainte de a pune întrebări
•  Respectă-ți propria părere așa cum respecți opiniile altora
•  Recunoașteți că nu trebuie să fiți prieten cu toată lumea, puteți păstra o relație profesională cu 

unii oameni.
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Când comunicați cu un DIRECTOR:

•  Concentrați-vă pe sarcină; Vorbiți despre rezultatele așteptate
•  Vorbiti de afaceri și de fapte
•  Furnizați informații concise, precise și organizate
•  Folosiți propoziții scurte și directe
•  Discutați și răspundeți la întrebările „ce”.
•  Argumentați faptele, nu sentimentele
•  Nu pierde timpul;
•  Nu argumentați detaliile și furnizați o mulțime de informații de fundal
•  Oferiți opțiuni sau solicitați o anumită cerere sau îndemn
•  Limitați „conversațiile”, mai ales conversațiile în afara subiectului
•  Evitați să discutați despre problemele dvs. personale

Dacă aveți un stil DIRECTOR sau doriți să îmbunătățiți abilitățile unuia dintre cursanții dvs:

•  Faceți efort să ascultați activ. Ascultă ideile și gândurile altora
•  Evitați întreruperea
•  Acordați timp pentru conversații la începutul lucrului sau al unei întâlniri
•  Recunoașteți că alții ar putea avea nevoie să-și exprime sentimentele/emoțiile cu privire la pro-

bleme
•  Comunicați-le celorlalți așteptările dvs. (cât timp aveți, ce doriți să discutați, rezultatele)
•  Faceți eforturi pentru a vă arăta aprecierea pentru munca și contribuția celorlalți
•  Acordați timp pentru întrebări și feedback

Când comunicați cu un EXPRESIV:

•  Concentrați-vă pe dezvoltarea unei relații
•  Încearcă să arăți cum ideile tale își vor îmbunătăți imaginea/lucrarea
•  Fii entuziast, deschis și receptiv
•  Se referă la nevoia de a împărtăși informații, povești și experiență
•  Fii receptiv și dispus să vorbești
•  Întrebați și răspundeți la întrebările „cine”.
•  Amintiți-vă să fiți cald și accesibil în orice moment
•  Lucrați pentru a minimiza implicarea lor directă în detalii sau conflicte personale
•  Utilizați o agendă cu intervale de timp pentru fiecare subiect/sarcină
•  Folosiți liste de verificare pentru a vă ajuta să comunicați sarcinile care trebuie îndeplinite
•  Lăudați-i în fața celorlalți
•  Redirecționați ușor conversația înapoi la subiect
•  Fiți conștienți de faptul că pot exagera
•  Încurajați-i să-și descompună ideile în pași și rezultate specifice
•  Verificați dacă sunt de acord cu ceea ce au fost de acord să facă
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Dacă aveți un stil EXPRESIV sau doriți să îmbunătățiți abilitățile unuia dintre cursanții dvs:

•  Când doriți să împărtășiți o idee nouă, asigurați-vă că aveți sugestii despre cum să puneți ideile 
în practică

•  Respectați termenele, termenele limită și agendele pe care le-ați convenit
•  Încercați să limitați vorbirea despre probleme personale, glumele sau deplasarea subiectului
•  Depuneți eforturi pentru a asculta și lăsați-le altora rândul să contribuie cu ideile și comentariile 

lor
•  Asigurați-vă că solicitările dvs. sunt clare și cu un motiv clar
•  Faceți eforturi pentru a vă arăta aprecierea pentru munca și contribuția celorlalți
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6. Comunicare eficientă folosind tehnologie

Obiective

•  Să devină conștienți de utilizarea comunicării scrise online
•  Pentru a deveni conștienți de utilizarea telefonului pentru a comunica
•  Pentru a învăța pașii efectuării unui apel telefonic și a exersa această abilitate
•  Să devină conștienți de utilizarea tehnologiei digitale pentru a comunica
•  Pentru a învăța pașii pentru a efectua un apel video online și pentru a exersa această 

abilitate

Conţinut

•  Comunicare scrisă online
•  Comunicare telefonică
•  Comunicare video online 

Întrebări de ghidare

•  La ce ar trebui să fii conștient atunci când comunici online folosind text?
•  Ce este important de reținut când efectuați și primiți apeluri telefonice?
•  La ce ar trebui să fii conștient înainte de a începe un apel video?
•  La ce ar trebui să fii conștient în timpul unui apel video?

Activități legate

•  Activitatea 4.6.1 Comunicare scrisă online
•  Activitatea 4.6.2 Lista de verificare a abilităților practice de telefonie
•  Activitatea 4.6.3 Listă de verificare practică a aptitudinilor pentru apeluri video 

Resurse

•  –

Durata

Minim 1 oră
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Activitatea 4.6.1 Comunicare scrisă online

Sinteză și obiective
•  Să devină conștienți de utilizările comunicării scrise online
•  Pentru a exersa scrierea unui e-mail, SMS, chat pe rețelele sociale

Durata & Material
Durata: 20 minute
Material: PC-uri, laptopuri sau telefoane mobile
Organizarea camerei: n/a 

Derularea activității
Pentru a vă face o idee despre cât de bine folosesc participanții comunicarea scrisă, între-
bați dacă o folosesc, când, unde și cu cine?
(include toate canalele posibile, de exemplu, e-mail, SMS, social media, forumuri online, chat-
uri)
Faceți un brainstorming de idei despre cum ar putea folosi comunicarea scrisă in co-training 
sau pentru a sprijini colegii.
Unele aplicații posibile pot fi 
•  Descrierean unor  instructiuni pentru a rezolva o sarcina
•  Definirea de orare, grafice orar si planificari zilnice
•  Ghiduri pas cu pas 
•  Prezentari scurte in power point
•  Ciorne cu informatii sumare 
•  Comunicarea pe retele sociale si cu colegii
Avantajele comunicării scrise sunt precizia, documentarea și timpul de răspuns suficient.
Dezavantajele sunt că necesită timp, fără interacțiune sau feedback imediat.
Prezentați informațiile despre regulile de comunicare online și de etichetă.
Un e-mail bun are
1. un subiect (acest lucru ar trebui să atragă atenția asupra exact despre ce este vorba în 

e-mail, cum ar fi titlul unui ziar)
2. punctul principal/informația de la început
3. limbaj care se potrivește cititorului (feriți-vă de termeni tehnici, acronime și dacă nu sun-

teți sigur includeți o explicație)
4. informații organizate într-un mod logic (dacă există probleme/subiecte fără legătură, 

este mai bine să scrieți e-mailuri separate)
5. Terminati cu o remarcă politicoasă și numele dvs

Oferiți participanților ocazia de a exersa scrierea e-mailurilor dacă aveți acces la computere 
sau își pot folosi smartphone-urile. Dacă scrierea de e-mailuri nu este o abilitate pe care o au 
sau de care au nevoie pentru job, doar exersați scrierea unui SMS sau a unui chat pe rețelele 
sociale (în al doilea caz, asigurați-vă că acoperiți utilizarea acronimelor precum LOL, OMG, 
BTW etc.). Acoperiți următoarele abilități:
•  scrierea unui e-mail/mesaj unei persoane
•  scrierea unui e-mail/mesaj către un grup de persoane
•  răspunde la un e-mail/mesaj
•  redirecționarea unui e-mail/mesaj
•  adăugarea unui atașament la un e-mail/mesaj



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

154

4.6.2 Activitate de joc de rol și listă de verificare
Creați oportunități pentru jocuri de rol în diverse contexte și cu conținut variat (de exemplu, conversații 
ocazionale, conversații formale, relații cu clienții).

Lista de verificare a abilităților practice de telefonie

Înainte de Apel 

  Asigurați-vă că vă aflați într-un spațiu liniștit, fără distracție și într-o poziție confortabilă

  Asigurați-vă că telefonul este încărcat și are un semnal bun

În timpul apelului 

  Începeți fiecare apel cu „Bună ziua, sunt (prenume) de la (numele organizației). Asigurați-vă că 
receptorul a înțeles.

  Vorbește clar și într-un ritm confortabil, precizând motivul pentru care apelezi.

  Oferă persoanei posibilitatea de a răspunde.

  Ascultă cu atenție ce spune.

  Nu întrerupeți, dar faceți sunete încurajatoare pentru a arăta că încă ascultați - de ex. „da”, „aha”, 
„văd”. 

Încheierea apelului  

  Fii clar ce trebuie făcut, ce urmează.

  Verificați dacă persoana a înțeles

  Spune la revedere
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4.6.3 Activitate de joc de rol și listă de verificare
Exersați utilizarea apelurilor video online creând oportunități pentru jocuri de rol cu conversații unu-la-
unu, întâlniri de grup și conversații formale.

Listă de verificare practică a abilităților de apel video online

Înainte de apelul video

  Asigurați-vă că vă aflați într-un spațiu liniștit, confidențial și într-o poziție confortabilă

  Asigurați-vă că nu veți fi distras (închideti televizorul/radioul, opriți telefonul)

  Asigurați-vă că conexiunea dvs. la internet este stabilă

  Verificati functionarea camerei, a microfonul și a difuzoarelor

  Verificați-vă aspectul (păr, față, haine)

  Pregătiți tot ce aveți nevoie în timpul apelului (dosare, hârtie, pix)

  Asigurați-vă că aveți o modalitate de a contacta persoanele aflate la apel, în cazul în care ceva nu 
merge bine (de exemplu, nu puteți participa, ei nu participă, există o pană de curent etc.). Scrieți 
e-mailurile și/sau numerele de telefon ale participanților pe hârtie.

În timpul apelului video  

  Conectați-vă la ora convenită

  Verificați dacă puteți fi văzut pe ecranul video (de la umeri și mai sus)

  Opriți microfonul dacă nu vorbiți

  Ridică mâna dacă vrei să vorbești (folosește pictograma sau fă-o fizic)

  Dacă există o întrerupere în spațiul dvs., scuzați-vă, opriți camera și microfonul. După ce ați rezol-
vat situatia, întoarceți-vă și porniți camera. Întrebați dacă ați omis ceva important.

  Utilizați abilitățile de ascultare activă pe care le-ați învățat

  Când vorbiți, acordați atenție expresiei faciale a receptorilor

  Respectați regulile de bază ale conversației (luarea pe rând, a rămâne pe subiect)

  Nu mâncați în timpul apelului

  Nu fotografiați și nu înregistrați apelul (respectați Regulamentul General de Protecție a Datelor). 
Dacă altcineva din apel nu respectă aceste reglementări sau simti ca nu te respectă pe tine, atunci 
încheiați apelul.

Încheierea apelului video 

  Asigurați-vă că ați înțeles ce s-a spus și dacă trebuie făcut ceva. Verificați dacă ați notat acest 
lucru, inclusiv datele/orele.

  Spune la revedere

  Părăsiți întâlnirea. Asigurați-vă că ați apăsat pictograma „Părăsiți întâlnirea” sau „Încheierea întâlnirii”.

  Închideți fereastra platformei de întâlnire online.
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Modulul 5
Autogestionare

Cadru
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. Este important să reflec-
tăm asupra diferenței dintre autonomie și independență. Autogestionarea nu se referă doar la sarcini 
practice, ci și la rolurile sociale pe care le căutați. 

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

Obiective
Scopul acestui modul este de a vă ajuta să reflectați asupra modalităților concrete de a vă consolida 
autonomia și independența prin învățarea de abilități practice care vă vor ajuta să vă îmbunătățiți în-
țelegerea a ceea ce se așteaptă de la dvs. într-un mediu de lucru. Învățând despre autogestionare, vei 
face alegeri mai bune pentru tine, fără a urma neapărat pașii altora, deoarece vei înțelege avantajele și 
dezavantajele deciziilor tale. Efectuarea acestui modul vă va ajuta să vă definiți nevoia de a vă îmbună-
tăți șansele de a obține jobul dorit.
Acest modul oferă pregătire practică privind abilitățile și comportamentele sociale, personale și legate 
de muncă pe care va trebui să le adaptați la mediul de lucru și să evoluați pe calea profesională. Veți 
învăța cum să vă gestionați aspectul, timpul și care este legislația de bază la locul de muncă.

Următoarea structură prezintă obiectivele și conținuturile care sunt incluse în fiecare atelier, folosind 
întrebări de ghidare pentru a asigura generarea schimbării.

1John 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 

Structura

https://socialrolevalorization.com/wp-content/uploads/2019/04/Armstrong2006-SRVandIntellectualDisability.pdf
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Managementul de sine

Obiective

•  Înțelegerea a ceea ce sunt abilitățile de autogestionare
•  Identificați-vă nevoile în ceea ce privește aptitudinile și abilitățile de autogestionare
•  Faceți alegeri pentru a construi formarea cu formatorii (înțelegerea avantajelor și dezavan-

tajelor de a omite unele părți)
•  Dezvoltați abilități și aptitudini concrete care vă vor ajuta în mediul dumneavoastră de 

lucru

Conţinut

1. Diferența dintre autonomie și independență
2. Identifică-ți nevoile și întărește-ți abilitățile de a face alegeri
3. Dezvoltați-vă abilitățile și cunoștințele de autogestionare cu o sesiune de instruire perso-

nalizată:
•  Mentinerea sanatatii fizice si psihice
•  Deplasare la serviciu
•  Abilitati de organizare
•  Managementul banilor
•  Procesul de recrutare
•  Legislația de bază a locului de muncă

Întrebări de ghidare

•  Care este principala diferență dintre independență și autonomie?
•  Puteți duce o viață independentă sau puteți fi autonom dacă aveți un handicap sau o afec-

țiune de lungă durată?
•  Când luați o decizie, puteți identifica argumentele pro și contra alese?
•  Sunteți conștient de diferitele așteptări la locul de muncă și coduri sociale?
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Activități legate

•  Activitatea 5.1.1 Alegerea lui Charlie
•  Fișa de lucru 5.1.1 Alegerea lui Charlie
•  Fișă 5.1.1 Alegerea lui Charlie
•  Activitatea 5.3.1 Job de vis
•  Fișa de lucru nr. 1 – 5.3.1 Job de vis
•  Fisa de exercitii nr. 2 – 5.3.1 Job de vis
•  Activitatea 5.3.2 Cele cinci de ce
•  Ativitatea 5.4.1 Chestionar de autoevaluare
•  Activitatea 5.4.2 Menținerea unei sănătăți bune
•  Fișa 5.4.2 Să fii sănătos
•  Activitatea 5.4.3 Importanța aspectului
•  Fișă 5.4.3 Importanța aspectului
•  Fișă de lucru 5.4.3 Importanța aspectului
•  Activitatea 5.4.4 Trecerea la muncă
•  Fișă de lucru 5.4.4 Punerea la lucru
•  Activitatea 5.4.5 Cum să decideți
•  Fișă de lucru 5.4.5 Matricea Eisenhower
•  Fișă 5.4.5 Obiective SMART
•  Fișă 5.4.5 Prioritizarea sarcinilor
•  Fișă 5.4.5 Matricea Eisenhower
•  Activitatea 5.4.6 Stabilirea unui buget
•  Fișă 5.4.6 Stabilirea unui buget
•  Activitatea 5.4.7 Procesul de recrutare
•  Fișă de lucru 5.4.7 Procesul de recrutare
•  Fișă 5.4.7 Procesul de recrutare
•  Fișă 5.4.8 Regulamentul intern al companiei

Durata

•  4h până la evaluarea autonomiei
•  Durata instruirii va depinde apoi de activitățile selectate
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1. Diferența dintre autonomie și independență
Nivelul de independență variază adesea de-a lungul vieții. Cea mai frecventă variație este atunci când 
devenim mai dependenți pe măsură ce îmbătrânim, pe măsură ce creierul, sistemul nervos și funcțiile 
corpului scad treptat.
Acest lucru ne poate determina, la un moment dat, să cerem asistență fizică din partea unor echipa-
mente tehnice sau a altor persoane.
În acest timp, nivelul nostru de autonomie rămâne adesea același, luarea deciziilor nu este la fel de 
afectată de declinul tău fizic. Ne păstrăm capacitatea de a face alegeri.
Autonomia ta poate fi lipsită de lege numai dacă la un moment dat ai putea deveni dăunător pentru 
tine sau pentru alții.
În calitate de viitor co-formator sau susținător de la egal la egal, va trebui să țineți cont de faptul că 
fiecare poate fi autonom în alegerile lor și că, în rolul dvs., trebuie să oferiți sfaturi și să transmiteți 
informații.
Cu toate acestea, va trebui să acceptați că persoana care primește sfatul sau informațiile de la dvs., 
are dreptul de a alege dacă să le urmeze sau nu. Responsabilitatea dumneavoastră este doar să 
transmiteți informațiile sau sfaturile și este responsabilitatea destinatarului să decidă ce să facă cu 
acestea.
Aceasta înseamnă că pentru a spori șansa persoanei de a-ți urma îndrumările, trebuie să-ți antrenezi 
abilitățile de transmitere.
Și exact asta faci urmând acest modul.

Activitatea 5.1.1 Alegerea lui Charlie să reflecteze asupra conceptelor de autonomie și independență 
și practică într-o situație reală.

2. Identifică-ți nevoile și întărește-ți abilitățile  
de a face alegeri

Cele 10 dimensiuni ale autogestionării

Autogestionarea este capacitatea de a înțelege și controla tot ceea ce se întâmplă în mintea și corpul 
tău. Ajută în educație, muncă și viață. Poate fi împărțit în 10 categorii: 
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Constiinta de sine Autocontrol

Cunoașterea ta ca individ – valorile tale, pla-
cerile, antipatiile, punctele forte și punctele 
slabe

Capacitatea de a-ți controla comportamen-
tul, disciplina etc.

Încredere în sine Rezolvarea problemelor

Crezând în tine, că poți face orice sarcină 
care ți-a fost dată și nu îți este frică să-ți 
asumi riscuri calculate

Înțelegerea unei probleme și găsirea unei 
soluții folosind o metodă pas cu pas

Automotivarea Igienă personală și îngrijire

Efectuarea sarcinilor pe cont propriu, fără 
nicio motivație externă

Păstrați-vă curat, sănătos și inteligent

Gandire pozitiva Lucrul in echipa

Exprimarea certitudinii sau a afirmației chiar 
și în situații dificile

Lucrul împreună cu oamenii pentru a atinge 
obiectivele comune

Gestionarea timpului Stabilirea obiectivelor

Realizarea sarcinilor la timp și conform 
planului

Planificarea obiectivelor concrete care să 
fie îndeplinite într-un interval de timp stabilit
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Nevoia de a dezvolta o viziune

O viziune vă oferă direcție și un scop mai mare. Vă va permite să vă evaluați obiectivele și prioritățile 
imediate, evaluând în ce măsură acestea contribuie la aspirațiile dvs. viitoare.
Câteva sugestii:

a) Stabilirea obiectivelor pentru a vă identifica calea
Vă va ajuta pe dumneavoastră și pe persoana pe care o susțineți să vedeți calea de urmat și să luați 
mai târziu decizii mici și mari. 

b) O viziune pentru a trece peste obstacole
Dacă vă lupți pe undeva pe parcurs, va fi mai ușor să vă mențineți motivația și să vă continuați efortu-
rile 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 vei atinge un obiectiv care îți va 
alimenta motivația de a continua să lucrezi în acea direcție. 

c) Stabiliți-vă așteptările
Ce este succesul? Când vei considera că eforturile tale au dat roade? A avea o viziune te ajută să defi-
nești 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. 

Activitatea 5.3.1 Loc de muncă visat pentru a vă explora interesele, valorile și trăsăturile de personali-
tate către potențialele căi de carieră. 

De ce este schimbarea atât de grea pentru majoritatea oamenilor? De la o vârstă fragedă suntem intro-
duși 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 des-
pre „rezistența la schimbare”. Pentru a depăși această stare, va trebui să-ți găsești propria motivație.

Activitatea 5.3.2 Cele cinci de ce este o tehnică de interviu care te va ajuta să reflectezi asupra alege-
rilor tale și să identifici sursele motivației tale.

3. Dezvoltați-vă abilitățile și cunoștințele de autogestio-
nare cu o sesiune de instruire personalizată

Activitatea 5.4.1 Chestionarul de evaluare a autonomiei enumeră abilitățile care se vor dovedi utile în 
căutarea unui loc de muncă sau a unei activități de voluntariat. Vă va ajuta să le identificați pe cele pe 
care le puteți dezvolta. Poți oricând să alegi, să nu faci, dacă înțelegi dezavantajele alegerilor tale.
 
Activitatea 5.4.2 A fi sănătos ine cu un Fișă R care conține informațiile esențiale. Te va ajuta să fii 
conștient de importanța unei bune igiene personale și a unui aspect frumos și să înveți strategii pentru 
menținerea acestora.

Activitatea 5.4.3 Importanța aspectului se concentrează mai mult pe codurile de îmbrăcăminte 
explicite și non-explicite. Te va ajuta să înțelegi diferența dintre codurile vestimentare formale și cele 
informale și cum să te îmbraci pentru locul tău specific de muncă. Vine cu un Fișă R care conține infor-
mațiile esențiale. Lipsa mobilității sau necunoașterea posibilităților actuale de transport reprezintă un 
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obstacol major în calea accesului la locuri de muncă. Dacă mașinile ocupă adesea un loc predominant 
în societățile noastre europene, există și alte soluții.

Activitatea 5.4.4 Treci la treabă este ocazia de a face un inventar al posibilităților de călătorie dis-
ponibile în contextul tău, de a le alege în funcție de nevoile tale și de a le putea folosi independent și 
în siguranță. Această activitate poate fi practicată și în viața reală pentru a testa diferite mijloace de 
transport.
Dacă înveți cum să prioritizezi, te va ajuta să scapi de stres și anxietate, precum și să-ți îmbunătățești 
eficiența și productivitatea în viață și la locul de muncă.

Activitatea 5.4.5 Cum să decizi vă va prezenta o matrice de decizie și vă va prezenta conceptul de 
obiective SMART. Vine cu o Fișă DE LUCRU și un Fișă R.

Activitatea 5.4.6 Bugetarea este un Fișă R și o activitate pentru a învăța cum să citești un extras de 
cont și să gestionezi un buget.
Pentru a înțelege procesul complet de recrutare a unui loc de muncă de la oferta de muncă, până la 
interviu, puteți citi Fișă și face următoarea activitate:

Activitatea 5.4.7 Procesul de recrutare vă va ajuta să decodați o ofertă de muncă, să înțelegeți proce-
sul de recrutare și să vă pregătiți pentru interviurile de angajare.
După ce veți găsi un loc de muncă, va trebui să fiți conștient de reglementările specifice pe care com-
pania dvs. le-ar putea stabili. Documentul următor vă îndrumă să înțelegeți principalele reguli care se 
aplică într-un mediu de lucru și vă ajută să identificați unde să găsiți informațiile.

Înmânează 5.4.8 Regulamentul intern al companiei
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Activitatea 5.1.1 Alegerea lui Charlie

Sinteză și obiective de învățare

Să reflecteze asupra conceptelor de autonomie și independență și să practice într-o situație 
reală în care participantul se poate identifica.
•  Să reflecteze asupra diferenței dintre autonomie și independență
•  Să reflectăm asupra a ceea ce ar fi făcut cursanții în această situație. Ce sfat i-ar da ei lui 

Charlie?
•  Identificați-vă propriile prejudecăți

Durata & Material

Durata: 30 min
Material: 
•  Fișa despre autonomie și independență (mai jos)
•  Fișa de lucru imprimată cu stilou
•  O tablă albă sau de hârtie cu markere
Organizarea participanților: 
•  Într-un cerc pentru a facilita conversația dintre cursanți
•  Dacă au dificultăți în a vorbi în grup mare, le puteți organiza pe cele mici

Derularea activității

1) Citiți situația participanților: 

“Charlie are o dizabilitate mintală, dar știe să numere. Mama lui își face bugetul. Nu vrea să 
învețe cum să o facă singur.”
Asigurați-vă grupul că nu există un comportament corect sau greșit în această situație. 

2) În grup mic sau mare, rugați-i să reflecteze la următoarele întrebări, una câte una. Puteti 
scrie raspunsurile pe tabla sau hartie, iat la finalu mai bine reformulati si rezumati la sfar-
situl activitatii.

•  Charlie este independent?
•  Charlie este autonom?
•  Care sunt argumentele pro și dezavantajele situației lui?
•  Ar trebui să urmeze un curs despre bugetare pentru a se putea descurca singur?
•  Ce se va întâmpla dacă mama lui nu-i mai poate face bugetul?
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Posibile intrări și ieșiri: 

Charlie nu trebuie să-și facă griji pentru a-și face bugetul
Charlie nu trebuie să învețe cum să facă un buget
Charlie păstrează o relație strânsă cu mama lui
Charlie este dependent de mama lui
Charlie nu satisface așteptările societății în ceea ce privește adulții să-și autogestioneze 
bugetul
Mama lui Charlie poate pune la îndoială alegerile sale de cheltuieli  

3) Întrebați grupul dacă răspunsurile lor ar fi diferite dacă Charlie nu ar avea un handicap? 
Sau dacă bugetul era partenerul lui și nu mama lui? 

4) Puteți rezuma spunând asta:   

Charlie alege liber să nu fie independent în ceea ce privește bugetul său. În acest caz, Charlie 
este o persoană autonomă care a luat decizia de a-și lăsa mama să-și facă bugetul atâta 
timp cât ea este de acord. Conform definiției autonomiei, pentru a-i respecta autonomia, nu 
ar trebui să impuneți o restricție asupra unei acțiuni voluntare decât dacă aceasta dăunează 
altora. Pentru a pune la îndoială alegerea lui și a înțelege impactul pe care îl poate avea sta-
rea sa de sănătate mintală, ar trebui să vă asigurați că Charlie înțelege dedesubturile deciziei 
sale.

5) Împărtășiți câteva reflecții: Când oamenii iau decizia de a fuma, adesea identificăm 
această decizie ca rezultat al unei alegeri nerezonabile care va avea un impact asupra bu-
năstării persoanei. Este important de reținut că exercitarea autonomiei cuiva poate duce 
la alegeri care vor cauza prejudicii directe sau indirecte și ar putea să nu fie în interesul 
lor, chiar și în cazul în care persoana nu are un handicap. 
Atunci când lucrăm cu persoane cu dizabilități, în special cu afecțiuni de sănătate min-
tală, de cele mai multe ori avem tendința de a le ajuta să devină cât mai independenți 
posibil în ceea ce privește limitarea cauzată de dizabilitate, fără a recunoaște strategiile 
pe care aleg să le implementeze pentru a evita să facă lucruri pe care nu le doresc. ca 
expresie a autonomiei lor de a decide singuri.  
În situația lui Charlie, am putea argumenta că, dacă într-o zi aranjamentul cu mama lui 
este nul sau inconvenientul depășește beneficiile, el își va folosi liberul arbitru și abilitățile 
pentru a defini o nouă strategie.

Sfaturi și trucuri    

Pentru a aborda acest subiect, puteți, de asemenea, să tipăriți tabelul de mai jos și să le 
cereți participanților să linke afirmațiile corecte.
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Fișa de lucru 5.1.1 Alegerea lui Charlie

Legați afirmațiile corecte.

Este timpul să-ți faci bugetul, o voi 
face pentru tine 1 A

Alegerea mea, acțiunea mea (auto-
nomă și independentă)

Trebuie să-mi fac bugetul, dar nu știu 
cum, poți să o faci pentru mine? 2 B

Alegerea mea cu ajutorul altora (au-
tonom și nu independent)

Trebuie să-mi fac bugetul; Voi face 
asta mai tarziu 3 C

Nu alegerea mea, acțiunea mea (Nu 
este autonom și independent)

Ar trebui să-ți faci bugetul, te rog fă-l 
acum 4 D

Nu alegerea mea, nu acțiunea mea 
(Nu este autonom și nu independent)
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Fișă  5.1.1 Alegerea lui Charlie

Câteva definiții …

Independenţă2

“Independența cuiva este faptul că nu se bazează pe alți oameni. Starea sau calitatea de a fi inde-
pendent, adică capabil de a acționa pentru tine sau pe cont propriu.”
Pe măsură ce îmbătrânești, s-ar putea să-ți pierzi capacitatea de a fi independent și s-ar putea să 
ai nevoie de alții să facă lucruri pentru tine. 
Propoziție pe care o vei folosi în acest caz: Am nevoie de ajutor, ai putea face asta pentru mine, te 
rog, asistență necesară etc.

Autonomie3

“A fi autonom înseamnă a te guverna pe tine însuți, a fi condus de considerații, dorințe, condiții și 
caracteristici care nu ți se impun pur și simplu în exterior, ci fac parte din ceea ce poate fi conside-
rat cumva sinele tău autentic.”

În acest sens, Autonomia este privită ca o valoare, o expresie a liberului arbitru. 
Propoziție pe care o vei folosi în acest caz: Vreau, aș vrea, îmi doresc, aleg, etc.

Autonomie --› Posibilitatea de a exprima o alegere
Independenţă --› Abilitatea practică de a-ți exercita autonomia, de a acționa pe cont propriu

 Există o limită a autonomiei tale atunci când interesele altora trebuie protejate.

2 Collins English Dictionary. Copyright © HarperCollins Publishers
3 Stanford Encyclopedia of Philosophy
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Activitatea 5.3.1 Job de vis

Sinteză și obiective de învățare
Explorați-vă interesele, valorile și trăsăturile de personalitate către potențialele căi de carieră
•  Reflectați asupra viselor tale trecute și pasiunilor prezente
•  Învață de la modelele tale și realizările lor

Durata & Material
Durata: 1 h
Material: 
•  Imprimați foaia de lucru de mai jos
•  Un stilou pentru fiecare participant
Organizarea participanților: Fiecare participant lucrează singur sau în pereche dacă unii au 
dificultăți în a se exprima sau a citi

Derularea activității
1) Explicați activitatea participanților
Fiecare participant va completa chestionarul pentru a reflecta asupra jobului visat din trecut 
și prezent. Apoi îți vei lua ceva timp pentru a discuta răspunsurile tale cu colegii tăi sau cu 
trainerul.

2) După completarea chestionarului, le puneți următoarele întrebări:
•  De unde știi când ți-ai găsit visul? Se pot schimba visele?
•  Cum și-a descoperit cineva pe care îl cunoști (personal sau un exemplu celebru) visul?
•  Ce așteaptă cei dragi de la tine în ceea ce privește alegerile tale de carieră? Cum te 

simți în legătură cu aceste așteptări?

Întrebările de ghidare pot fi, de asemenea:

•  Care ar fi situatia ideala?
•  De ce cred că această situație ar fi ideală? Care sunt așteptările 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.

3) Puteți solicita participanților să completeze a doua fișă de exercițiu pentru a reflecta 
asupra modelelor lor

Sfaturi și trucuri   

Participanții pot răspunde cu cuvinte cu imagini dacă îi ajută.
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Fișa de lucru nr. 1 – 5.3.1 Job de vis

Explorați-vă trecutul și pasiunea pentru a vă ajuta să vă definiți jobul de vis.

Când erai mic

În copilărie, ce ai vrut să fii când ai crescut? (Daca tu
a avut mai multe locuri de muncă de vis, alege doar unul)?

De ce a fost acest job de vis atât de atrăgător?

•  

•  

•   

Ce aptitudini ar necesita acest job?

Ce fel de trăsături de personalitate ar fi un atu în acest job?

Mai vrei să ai acest job de vis? De ce sau de ce nu?
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Ai prefera sa lucrezi:

 
 Singur sau       

 
 Cu oameni

Cum vrei să-ți petreci zilele? (În ore sau procente)

Muncă  ________
+ Studierea  ________ (opțional)
+ Distracție  ________
+ Familie ________
+ Somn ________

Total =  ________ (24h or 100%)

Acum ca adult

Cât timp ești dispus să petreci pentru a ajunge la locul de muncă? Și cum vrei să ajungi acolo? (De 
exemplu, mașină, transport public, pe jos etc.)

Sunteți dispus să lucrați din greu pentru a vă îmbunătăți locul de muncă? 

Numește una dintre pasiunile tale: 

____________________________________________________________________________________________________

Te gândești, vorbești sau citești despre acest interes în mod frecvent sau ocazional?

____________________________________________________________________________________________________

Dacă acest interes ar deveni dificil sau obositor, ai continua să o faci oricum?

____________________________________________________________________________________________________

Acest interes provoacă vreodată îngrijorare sau anxietate?

____________________________________________________________________________________________________

Te provoacă acest interes într-un mod semnificativ?

____________________________________________________________________________________________________
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Fisa de exercitii nr. 2 – 5.3.1 Job de vis

Cu toții avem nevoie de modele care să ne inspire. Răspunde la următoarele întrebări pentru a des-
coperi ce admiri despre unul dintre modelele tale și cariera lor.

Numește o persoană pe care o admiri (în viață sau decedată, poate fi și un membru al familiei)

_________________________________________________________________________________________________

Pe care dintre realizările lor le admiri cel mai mult? De ce?

Pe care dintre trăsăturile lor de personalitate le admiri cel mai mult? De ce?

Cum ai putea să-ți emulezi eroul în propria ta viață?
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Activitatea 5.3.2 Cele cinci de ce

Sinteză și obiective de învățare
•  Învață cum să folosești o tehnică de interviu
•  Reflectați asupra alegerilor și traseului dvs. de carieră

Durata & Material
Durata: 45 min
Material: nici unul
Organizarea participanților: Interacțiune față în față, urmată de o discuție de grup

Derularea activității
1) Explicați activitatea participanților 

Veți fi împărțiți în grupuri de câte 2. Unul va juca rolul de intervievator, celălalt va fi intervi-
evat. Discutați calea de muncă pe care vă gândiți să o urmați. Tu, în calitate de intervieva-
tor, începi prin a întreba „Care este jobul tău visat și de ce?” Apoi ascultați răspunsul (cel 
puțin 2 minute fără a vorbi). 
Apoi pune întrebarea „Dar de ce?” și ascultați răspunsul. Aceasta continuă până când 
întrebarea „de ce” a fost pusă de 5 ori. Ar trebui să vă dureze între 10 și 15 min. 

2) Intervievatorul reformulează apoi, fără să-ți dea cu părerea și concentrează-te pe pozitiv 
(5min): În perechi, ești în continuare intervievatorul, continuă activitatea rezumând ceea 
ce persoana tocmai a spus fără a-ți da părerea. Reformulați, feed-back-ul persoanei, 
încercând în același timp să fiți precis și obiectiv. Folosiți pe cât posibil propoziții pozitive 
și evitați negațiile. Subliniați aspectele pozitive ale discursului celuilalt, de exemplu suc-
cesele și punctele forte.  

3) Inversarea rolurilor (15 min): Fă la fel, doar că acum tu ești cel intervievat. 

4) După aceea, discutați ce ați simțit și ce ați văzut într-un grup de alți stagiari co-formatori. 
Ai reușit să-ți identifici propria motivație? Ai reușit să identifici motivația celeilalte persoa-
ne?

Sfaturi și trucuri   

În funcție de abilitățile de vorbire ale participantului, acordați-le mai mult sau mai puțin timp 
pentru a face exercițiul. Ar trebui să fie o discuție fluidă.



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

172

Ativitatea 5.4.1 Chestionar de autoevaluare

Daca esti de acord cu afirmatia tasteaza  „1” in coloana „DA”. Apoi marcheaza „1” in coloana „Impor-
tant” daca este un domeniul important pentru tine.
Daca o afirmatie nu este aplicabila, scrie „1” in coloana „Neaplicabil(N/A)”.
Rezultatul acestui test va ajuta trainerul si cursantul sa construiasca un program de formare adecvat 
pentru Modului 5 - Automanagement - din Caietul de lucrui TTC.

1) GESTIONAREA SANATATII FIZICE SI MINTALE

GESTIONAREA SANATATII FIZICE DA IMPORTANT N/A COMENTARII

Știți importanța unei bune igiene personale

Identificați nevoia de spălare (dimineață, seara, după-amia-
ză...)

Cunoașteți diferitele tipuri de produse: șampon, săpun, 
pastă de dinți...

Sunteți capabil să mențineți o dietă echilibrată

Participați în mod regulat la activități fizice

GESTIONAREA SANATATII MINTALA DA IMPORTANT N/A COMENTARII

Puteți reduce nivelul de stres

Îți respecți ciclurile de somn

Știi cum să faci față singurătății

Faceți o utilizare creativă a timpului liber

Participați la activități sociale

MENTINERE ASPECT FIZIC DA IMPORTANT N/A COMENTARII

Iti poti alege hainele in functie de conditiile meteo

Te îmbraci în funcție de diferite activități (muncă, sport 
etc.)

Știi cum să-ți păstrezi hainele curate

Știi când să mergi la coafor

2) FOLOSIREA TRANSPORTULUI IN COMUN

DEPLASAREA IN SIGURANTA DA IMPORTANT N/A COMENTARII

Vă puteți identifica traseul

Puteți aplica regulile de siguranță rutieră

UTILIZAREA TRANSPORTULUI PUBLIC DA IMPORTANT N/A COMENTARII

Puteți anticipa prețul călătoriei

Puteți identifica semne și pliante

Puteți găsi peronul de tren sau stația de autobuz

Puteți stabili ora de plecare și de sosire
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3) COMPETENTE DE ORGANIZARE

STABILIREA DE OBIECTIVE SI PRIORITATI DA IMPORTANT N/A COMENTARII
Ești capabil să-ți stabilești obiective pe termen lung

Sunteți capabil să vă stabiliți obiective pe termen scurt

Sunteți capabil să planificați și să efectuați sarcini și acti-
vități zilnice

Ești capabil să organizezi materialele și spațiul

Ești capabil să rezolvi probleme și să iei decizii

4) GESTIONAREA TIMPULUI

PROCESUL DE PRIORITIZARE DA IMPORTANT N/A COMENTARII

Puteți stabili programe zilnice

Ești capabil să prioritizezi sarcinile

LA MUNCA DA IMPORTANT N/A COMENTARII

Ești punctual (la serviciu, la întâlniri)

Terminați munca la timp (respectați termenele limită)

5) GESTIONAREA BANILOR

BUGET DA IMPORTANT N/A COMENTARII
Puteți identifica banii 

Poți număra bani

Știți ordinea diferitelor sume de bani

Îți cunoști veniturile lunare

Îți cunoști cheltuielile fixe 

Îți cunoști cheltuielile obișnuite

Îți cunoști cheltuielile ocazionale

CONSTIENTIZARE FINANCIARA DA IMPORTANT N/A COMENTARII

Știi să citești un extras de cont

Știi cum funcționează împrumuturile

6) PROCESUL DE RECRUTARE

DA IMPORTANT N/A COMENTARII

Ai mai fost angajat

Cunoașteți procesul de recrutare

Ai participat la un interviu de recrutare

7) INTELEGEREA REGULILOR IN CADRUL UNEI COMPANII

DA IMPORTANT N/A COMENTARII

Ai citit deja un document de regulament intern

Cunoașteți programul de funcționare al companiei dvs

Știi care sunt sancțiunile dacă încalci regulile
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Activitatea 5.4.2 Menținerea unei sănătăți bune

Sinteză și obiective de învățare

•  Fii conștient de importanța unei bune igiene personale
•  Învață strategii pentru menținerea unei bune igiene personale
•  Fii conștient de importanța aspectului frumos
•  Învață strategii pentru menținerea unui aspect bun

Durata & Material

Durata: 30 min
Material: 
•  Materialul tipărit despre sănătatea fizică
•  Pix/creion, blocnotes sau coli de hârtie
Organizarea participanților: în grupe de câte 3

Derularea activității

1) Formați grupuri de trei participanți. Fiecare grup va pregăti un joc de rol în oricare dintre 
următoarele situații. 
În cadrul fiecărui grup, doi membri reprezintă situația, iar cel de-al treilea membru va 
observa și va nota ce a mers bine, ce ar fi putut fi mai bine și ce parte din modulul de 
formare au fost afișate în jocul de rol. 
Situațiile: 

a) Unul dintre colegii tăi de clasă este adesea exclus de la activitățile și jocurile din școală. 
El/ea are probleme cu mirosul corporal (miros neplăcut), așa că ceilalți colegi de clasă 
evită să-l includă în activitățile și jocurile din clasă. Ai decis să ajuți vorbind cu el/ea des-
pre igiena personală și îngrijirea personală. 

b) Ați parcurs recent lecția despre igiena personală și salubritatea și ați înțeles importanța 
acesteia. Ai un vecin care aruncă adesea gunoiul în zone publice și te hotărăști să-l înveți 
despre importanța sănătății, igienei și salubrității. 

c) Tu ești monitorul clasei. Unul dintre colegii tăi este foarte bolnav și uneori ajunge să 
răspândească microbii în clasă. Trebuie să discutați cu colegul de clasă despre practicile 
sale personale de igienă și curățenie.
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2) Puteți face o activitate de brainstorming cu grupul. Pune-le următoarele întrebări: Ce faci 
pentru a avea grijă de tine și de corpul tău? Ce faci pentru a arăta bine și pentru a mirosi 
bine? 

Scrieți ideile pe un flipchart. Concentrați-vă pe sugestiile legate de igiena personală. Ajutați 
participanții rugându-le să se gândească la o excursie la care le place să meargă și la ce fac 
pentru a se pregăti pentru ea?

Amintiți-vă câteva dintre beneficiile unei bune igiene personale:  

•  Ramanand sanatos
•  Să arătați și să mirosiți bine 
•  Reducerea probabilității de îmbolnăvire și de boli
•  Sentimentul de a fi acceptați în rândul colegilor și în public 
•  Primirea de laude, complimente și recunoaștere pentru eforturi

Vorbește despre ce se întâmplă dacă nu îți pasă de igiena personală. Întrebări care să stimu-
leze discuția: Ce se întâmplă dacă... nu te speli pe dinți? … nu ai duș?

Discutați consecințele unei igiene personale proaste. Oferiți exemple concrete legate de 
situația de lucru. De exemplu, ce se întâmplă dacă:

•  Un coafor are respirația urât mirositoare
•  Un chelner are părul și hainele nespălate
•  Un măcelar are unghiile netăiate și murdare

Discutați cu grupul ce facem zilnic, săptămânal și lunar pentru a menține o bună igienă per-
sonală. Stabiliți regulile pentru o bună practică de igienă personală. Vorbiți despre frecvența 
minimă acceptată, precum și despre durata. Angajați discuția despre modalități de a vă 
aminti, cum ar fi folosirea unui memento pe un telefon mobil sau aplicații pentru telefon.
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Fișa 5.4.2 Să fii sănătos

Conţinut

1. Igiena personală este practica de a ne menține corpul și hainele curate. Ne ajută să 
avem sănătate și bunăstare generală. 

2. Să avem grijă de igiena noastră personală este ceva pe care îl putem face singuri zilnic. 
Corpul uman poate oferi locuri pentru creșterea și multiplicarea germenilor și paraziților 
care cauzează boli. Aceste locuri includ pielea și în și în jurul deschiderilor către corp. 
Este mai puțin probabil ca germenii și paraziții să intre în organism dacă oamenii au obi-
ceiuri bune de igienă personală. 

3. Nevoile de sprijin ale adulților cu dizabilități vor varia și este important să aveți așteptări 
realiste și să luați în considerare ce sprijin va ajuta persoana să-și dezvolte independen-
ța. O persoană poate avea probleme cu învățarea acestor noi comportamente și abilități, 
să știe când și cum să facă anumite activități de igienă și să știe ce să facă atunci când 
întâmpină o problemă. 

4. Reguli de igienă personală 

•  Spălați-vă mâinile cu săpun frecvent (întotdeauna după ce ați mers la toaletă și întotdeau-
na înainte de a pregăti și/sau a mânca alimente).

•  Periati pe dinti cel putin o data pe zi (mai ales dupa micul dejun si imediat inainte de cul-
care).

•  Schimbați-vă periuța de dinți odată ce își pierde forma.
•  Spălați-vă corpul în fiecare zi.
•  Spălați-vă părul cu șampon de cel puțin două ori pe săptămână.
•  Păstrați-vă părul fără mătreață.
•  Verificați și, dacă este necesar, tăiați unghiile săptămânal și unghiile de la picioare la două 

săptămâni.
•  Schimbați-vă lenjeria și șosetele zilnic.
•  Purtați haine curate. Hainele murdare trebuie spălate cu săpun de rufe înainte de a le pur-

ta din nou.
•  Atârnă hainele la soare pentru a se usuca. Razele soarelui vor ucide unii microbi și paraziți 

care cauzează boli.
•  Întoarceți-vă de la alte persoane și acoperiți-vă nasul și gura cu un șervețel sau cu mâna 

când tușiți sau strănuți. 



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

177

5. Strategii de amintire: 

•  A face ceva la aceeași oră în fiecare zi ne ajută să ne amintim, deoarece devine parte din 
rutina noastră zilnică. În mod similar, să facem ceva într-o anumită zi în fiecare săptămâ-
nă, de asemenea, ne ajută să ne amintim.

•  Creați o listă de verificare pentru utilizare acasă, în funcție de nevoile membrilor grupului. 
Adaptați tabelele pentru alte nevoi specifice sexului (de exemplu, menstruație, bărbierit). 

6. Aspectul: 

•  Aspectul are de-a face cu felul în care ne îmbrăcăm și arătăm. Este important să te asiguri 
că arăți prezentabil. Aspectul tău poate transmite fie mesajul că ești încrezător, inteligent 
și sincer, fie că ești opusul acestor calități.

•  Îmbrăcatul și îngrijirea sunt importante pentru că ne ajută:
  о arata inteligent
  о să avem încredere în noi înșine
  о să facem o impresie bună despre noi înșine
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Activitatea 5.4.3 Importanța aspectului

Sinteză și obiective de învățare

Pentru a înțelege codurile vestimentare atât formale, cât și informale:

•  Înțelegeți valoarea îmbrăcămintei adecvate
•  Înțelegerea reglementărilor existente privind codurile vestimentare (Reguli generale și 

cazuri specifice specifice fiecărei țări)
•  Înțelegerea așteptărilor sociale
•  Să știi să identifici o ținută adecvată

Durata & Material

Durata: 30 min
Material: 
•  Fișa de activitate cu codul vestimentar și fișă tipărită pentru participanți
•  Fișă și fișă de lucru tipărite
•  Pixuri/creioane
Organizarea participanților: În grup mare 

Derularea activității

1) Întrebați participanții ce înseamnă pentru ei expresia „îmbrăcați-vă pentru succes”
„Fiecare loc de muncă este unic prin codul său vestimentar. În funcție de codul vestimentar 
specific pentru mediul unei companii, angajații vor trebui să urmeze codul pentru afaceri 
profesionale, business casual sau casual.”

2. Distribuiți fișa de activitate privind codurile vestimentare. Cereți-i să identifice ceea ce 
face ca articolele de îmbrăcăminte să nu fie potrivite pentru mediul de lucru.
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Există 3 categorii de îmbrăcăminte:

Profesionist de afaceri este la cel mai înalt nivel al codului vestimentar. Este formal, de obi-
cei un costum de afaceri închis la culoare, o cămașă cu mâneci lungi, cu cravată și pantofi 
rochie. Pentru femei, este un costum cu fustă sau pantaloni, sau o rochie și pantofi cu vârf 
închis, de preferință cu toc.

Ocazional afaceri este cel mai răspândit cod vestimentar în companii în zilele noastre. 
Îmbrăcămintea ar trebui să fie formală și drăguță. Se pot purta cămăși, pantaloni, bluze, 
jachete sport și fuste. Nu poți purta pantofi sport sau șlapi.

Imbracaminte casual este putin greu de inteles. Ar trebui să fie în continuare adecvată, ceea 
ce înseamnă îngrijit și formal. Blugii pot fi OK cu tricouri polo sau cu nasturi. Un tricou poate 
fi acceptabil dacă este în stare bună și nu are un slogan sau reclamă pe el. Fustele trebuie 
să fie până la genunchi sau mai lungi. Pălăriile nu sunt potrivite la locul de muncă.

Întrebări de ghidare

•  Crezi că garderoba ta este potrivită pentru jobul pe care îl cauți?
•  Care este cel mai rău lucru care se poate întâmpla dacă te îmbraci nepotrivit pentru un loc 

de muncă sau la un interviu de angajare?
•  Care sunt unele lucruri pozitive care se pot întâmpla dacă te îmbraci corespunzător?
•  Ce înseamnă expresia „rochie pentru jobul pe care vrei să-l ai” ca parte a discuției de as-

tăzi?
•  De ce este important să cunoașteți bine alegerile vestimentare?
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Fișă 5.4.3 Importanța aspectului

De ce un cod vestimentar?
Conţinut

Potrivit unui adagiu popular francez, „Dacă obiceiul nu-l face pe călugăr, îți permite să intri în 
mănăstire„.

1) Introducere în problemele codurilor vestimentare:      

Libertatea de a ne îmbrăca așa cum credem noi de cuviință constituie o libertate individuală. 
Totuși, aceasta nu este o libertate fundamentală, cum ar fi respectul pentru opiniile politice 
sau convingerile religioase, care nu pot duce la nicio discriminare.

Angajatorul poate impune așadar un cod vestimentar, dacă purtarea acestuia este justifica-
tă, precum și constrângeri asupra aspectului fizic al persoanei (lungimea unghiilor, părului, 
tatuaje vizibile etc.). Diferitele instanțe de justiție au confirmat principiul de drept conform 
căruia „nimeni nu poate impune restricții asupra drepturilor persoanelor și libertăților indivi-
duale care nu sunt justificate de sarcina ce trebuie îndeplinită și nici proporționale cu scopul 
urmărit„.
Motive legitime ar fi că reprezentați compania (ex: costum negru solicitat la recepția unei 
bănci, uniforme de poliție) sau pentru măsuri de sănătate și siguranță (ex: uniforme medica-
le, căciulă de bucătar sau echipament individual de protecție).   
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2) Diferitele tipuri de îmbrăcăminte profesională și funcțiile acestora:     

Diferitele categorii de îmbrăcăminte profesională care pot fi solicitate de către angajator 
sunt:
Uniforme: politie, pompieri, soldati etc. Uniforma reprezinta o functie. Culorile, croielile și 
insignele ținutei ar trebui să permită imediat cetățenilor să identifice profesia persoanei 
respective. Purtarea acestei ținute este interzisă oricărei persoane care nu exercită această 
funcție. Uniforma poate avea și un rol de protecție (ex.: veste antiglonț)        

Sursa: www.pictoselector.eu

Îmbrăcăminte de lucru:

Conform reglementărilor în vigoare în fiecare țară și în fiecare firmă, angajatorul poate 
impune îmbrăcăminte de lucru. In acest caz, este asigurata in general de catre angajator, 
intretinerea acestuia fiind asigurata fie de catre angajator, fie de catre angajat. Aceasta este 
o îmbrăcăminte care nu este folosită în afara locului de muncă.
Acesta permite în primul rând să nu se murdărească, să nu-și strice propriile îmbrăcăminte 
și să evite contaminarea încrucișată. Se poartă în industrii, sectorul sănătății, catering etc. 

Îmbrăcămintea de marcă: 

Îmbrăcămintea sau accesoriile de marcă (de ex., tricou, șapcă etc.) poartă numele sau sigla 
companiei. Permite identificarea angajaților și participă la comunicarea companiei prin 
transmiterea unei imagini în concordanță cu valorile acesteia. Culorile, logo-urile, materialele 
sunt alese astfel incat cultura companiei sa fie evidenta si sa iasa in evidenta de celelalte .
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Ținuta „corporativă”:

Aceasta presupune purtarea unui costum sau a unei uniforme complete, furnizate de com-
panie. Îmbunătățește imaginea companiei, dar mai ales reflectă identitatea acesteia. Găsim 
așa-numitele haine „corporate” în companii aeriene, hoteluri mari, în anumite magazine de 
parfumuri etc.
Spre deosebire de hainele de marcă, aceasta este o ținută completă care nu are neapărat 
logo-ul companiei pe ea.

Echipament individual de protecție (PPE):

PPE este obligatoriu în unele structuri dacă lucrarea expune la un risc pentru sănătate și 
securitate. Nu elimină neapărat riscul, dar poate reduce considerabil impactul acestuia (de 
exemplu: mască chirurgicală, vizor de protecție, căști pentru urechi etc.). Ele pot fi comple-
mentare îmbrăcămintei de lucru menționate mai sus.  

3) Să aibă o ținută adecvată   

Pentru a afla vestimentația profesională necesară funcției ocupate, salariatul își poate ches-
tiona superiorii.
Adaptarea la codurile vestimentare implicite este importantă pentru a facilita traseul de cari-
eră al unui individ și pentru a se integra în companie/mediul de lucru. Împărtășirea codurilor 
vestimentare ale mediului înconjurător ajută la dezvoltarea sentimentului de apartenență.
În funcție de cultura corporativă, profesioniștii pot fi îmbrăcați lejer (de exemplu, companii de 
înaltă tehnologie precum Google, Facebook etc.) sau strict (de exemplu, sectorul bancar sau 
directorii de pompe funebre). Îmbrăcămintea de lucru trebuie, de asemenea, adaptată vremii.
Pentru a se poziționa, profesionistul își poate observa colegii sau își poate pune la îndoială 
mediul înconjurător (de exemplu, posibilitatea de a pune pantaloni scurți vara? Identificarea 
culorilor purtate etc.).
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Fișă de lucru 5.4.3 Importanța aspectului

Identificați dacă este potrivit pentru un mediu de lucru. L-ai purta? Împărtășește-ți părerea cu alții.



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

184

Activitatea 5.4.4 Trecerea la muncă

Sinteză și obiective de învățare

•  Să poată citi și găsi o cale pe o hartă
•  Găsiți o oră într-un program
•  Practică în viața reală

Durata & Material

Durata: 45 min
Material: 
•  Tablă/carton/coală de hârtie fixată pe un perete și markere
•  Unul sau mai multe computere cu conexiune la Internet sau una sau mai multe hărți pe 

hârtie ale zonei cu informații despre transportul public
•  un orar al transportului public (pe hârtie sau pe un site web)
•  Fișa de lucru „La treaba” tipărită pentru participanți cu creioane colorate
Organizarea participanților: Puteți face activitatea cu întregul grup sau în subgrupe de câte 
2 sau mai multe în funcție de autonomia participanților.

Derularea activității

1. Cunoașterea mijloacelor de transport:
Întrebați participanții ce tip de sistem de transport cunosc (toate tipurile) și scrieți răspunsu-
rile pe o tablă/hârtie/coală de hârtie fixată pe un perete...
Întrebați-i ce mijloace de transport au folosit pentru a ajunge la locul de antrenament și apoi 
scrieți răspunsurile pe tablă.
Odată ce toată lumea a răspuns, întreabă-i dacă ar fi putut folosi celelalte mijloace de trans-
port și de ce l-au ales pe cel(ele) pe care l-au folosit (nu există alte posibilități existente, prea 
multă călătorie în timp, complexitate, sentiment de securitate, distanță de mers pe jos... ).
Puteți întreba participanții la ce mijloc(e) de transport ar folosi pentru a merge:

•  Capitala (sau alt oraș principal din țară)
•  Cel mai apropiat teatru sau stadion sportiv
•  Cel mai apropiat centru comercial/Mall
•  etc.

Identificați avantajele și dezavantajele fiecărui mijloc de transport. Pentru a face acest lucru, 
puteți folosi foaia de lucru de mai jos.
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2. Citirea unei hărți: 

Înainte de antrenament, explorați zona locului de antrenament în ceea ce privește posibilele 
mijloace de transport, calea sigură etc.
Deschideți o hartă pe hârtie sau o platformă de cartografiere sau un software la alegere 
(Google Maps, Mappy, Microsoft Bing, Google Earth, OpenStreetMap etc.)
Introdu adresa locului de antrenament în bara de căutare și arată facilitățile de transport din 
jurul clădirii (stații de autobuz/tramvai/tren, parcare publică...). Identificați calea cea mai 
sigură.
Cereți unui participant să-și introducă adresa pentru a crea un itinerar pentru a ajunge la 
locul de antrenament. Cereți grupului să reflecteze asupra avantajelor și dezavantajelor 
fiecărei propuneri disponibile (timp de călătorie, prețuri, complexitate, accesibilitate, confort, 
securitate...). Pentru a face acest lucru, puteți folosi foaia de lucru de mai jos.

3. Găsiți un program   

Aduceți niște pliante de program ale furnizorilor locali de transport și explicați cum să plani-
ficați o călătorie în funcție de posibilitățile de plecare/sosire (sau explorați site-ul lor).

4. Practică/joc în viața reală 

Organizați împreună cu grupul una dintre călătoriile planificate în timpul antrenamentului. 
Poate fi cum să ajungi la cea mai apropiată stație de autobuz, cum să cumperi bilete sau o 
călătorie mai complexă. Scopul este de a pune la conducere un grup mic de participanți. 

Întrebări de ghidare

•  Ce mijloace de transport cunoașteți/existe în zona dumneavoastră?
•  Care sunt, după tine, argumentele pro și contra?
•  Cum poți ajunge la „A”, există alte căi?

Ressources

•  “Top zece API de cartografiere”: articol care prezintă 10 platforme de cartografiere sau 
software/aplicație (2015):   
https ://www.programmableweb.com/news/top-10-mapping-apis-google-maps-microsoft-
bing-maps-and-mapquest/analysis/2015/02/23

https://www.programmableweb.com/news/top-10-mapping-apis-google-maps-microsoft-bing-maps-and-mapquest/analysis/2015/02/23
https://www.programmableweb.com/news/top-10-mapping-apis-google-maps-microsoft-bing-maps-and-mapquest/analysis/2015/02/23
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Fișă de lucru 5.4.4 Punerea la lucru

UFolosiți creioane colorate pentru a ilustra avantajele și dezavantajele fiecărui mijloc de transport 
pe care îl aveți în împrejurimi. Roșu : Contra / Galben : Neutru / Verde : Pro
VPuteți adăuga un criteriu în ultima coloană. 

Mijloc de  
transport

Durata  
călătoriei Cost Senzație de 

siguranță
Accesibilitate/

confort Flexibil/fiabil
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Activitatea 5.4.5 Cum să decideți

Sinteză și obiective de învățare
•  Aflați cum să vă prioritizați sarcinile cu Eisenhower Matrix
•  Aflați cum să utilizați obiectivele SMART
•  Exersează abilitățile de prioritizare

Durata & Material
Durata: 45 min
Material: 
•  Tablă/carton/coală de hârtie fixată pe un perete și markere
•  Unul sau mai multe computere cu conexiune la Internet cu sistem de sunet
•  Video online
•  Fișa de lucru „Matricea Eisenhower” tipărită pentru participanți cu stilou
•  Imprimați fișele pentru participanți
Organizarea participanților: Toată lumea lucrează independent

Derularea activității
1. Rugați participanții să urmărească videoclipul despre prioritizarea cu matricea Eisen-

hower pe YouTube ©
2. Distribuiți fișa de lucru „Matricea Eisenhower”

Rugați participanții să completeze caseta Acțiune cu verbul corect.
Răspunsul corect este după cum urmează:

Important FA PROGRAMA

DELEGA DECLUTTER

Urgent Nu e urgent

Nu e Important

https://www.youtube.com/watch?v=czh4rmk75jc
https://www.youtube.com/watch?v=czh4rmk75jc
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3. Explicați o situație pentru care participanții vor trebui să-și organizeze acțiunile conform 
Matricei Eisenhower. (Adaptați acest exemplu la situația dvs) 

“Astăzi este luni, vineri ai un interviu de angajare important pentru care trebuie să te pregă-
tești. Veți avea nevoie de haine curate. Trebuie să cumpărați un cadou de ziua unui prieten 
sâmbătă seara. Ecranul telefonului dvs. are niște așchii pe care trebuie să le reparați. Încă nu 
ai făcut un album foto cu ultimele tale vacanțe.”

Identificați toate acțiunile necesare pentru a finaliza acele sarcini, apoi plasați-le în matrice. 
Reflectați împreună cu participanții asupra modului în care să acționați conform „Verbului de 
acțiune” din fiecare casetă, de exemplu, Urgent/ Nu este important = Delegat: ați putea cere 
altcuiva să facă sarcinile pe care le-ați scris în această secțiune? 

4. Citiți fișele cu participanții și exersați crearea de obiective SMART. Întrebați-i dacă sunt 
familiarizați cu procesul sugerat pentru prioritizarea sarcinilor.
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Verb de actiune:

Verb de actiune:

Verb de actiune:

Verb de actiune:

Urgent

Im
p

o
rt

an
t

N
U

 E
 I

m
p

o
rt

an
t

NU E  Urgent

Fișă de lucru 5.4.5 Matricea Eisenhower

1. Fiecărei casete îi corespunde un verb. Plasați-le corect:  
Declutter/sterge, deleagă, fă, programează. 

2. Completați matricea pentru a vă prioritiza acțiunile în această situație:

“Astăzi este luni, vineri ai un interviu de angajare important pentru care trebuie să te pregătești. Veți 
avea nevoie de haine curate. Trebuie să cumpărați un cadou de ziua unui prieten sâmbătă seara. 
Ecranul telefonului dvs. are niște așchii pe care trebuie să le reparați. Încă nu ai făcut un album foto 
cu ultimele tale vacanțe.”
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Fișă 5.4.5 Obiective SMART

Care sunt obiectivele SMART?! În viața de zi cu zi, atât acasă, cât și la locul de muncă, obiec-
tivele oferă un sentiment de direcție, motivație și o concentrare clară. Prin stabilirea acestor 
obiective, îți stabilești un obiectiv de urmărit. Un obiectiv SMART este folosit pentru a ghida 
setările obiectivelor. Acronimul SMART înseamnă Specific, Measurable, Attainable, Realist și 
Time-bound. Prin urmare, un obiectiv SMART încorporează toate aceste criterii pentru a vă 
ajuta să vă concentrați eforturile și să vă creșteți șansele de a vă atinge obiectivul.

Obiectivele SMART sunt:

•  Specific: clar, bine definit.
•  Măsurabil: are criterii specifice care măsoară progresul dumneavoastră către atingerea 

obiectivului.
•  Atins: nu imposibil de realizat.
•  Realist: relevant, realist, la îndemână.
•  Limitat în timp: are o cronologie definită, o dată de începere și o dată țintă. 

Obiectivele care sunt specifice au o șansă semnificativ mai mare de a fi îndeplinite. Pentru 
a specifica un obiectiv, trebuie luate în considerare cele cinci întrebări „W”: Cine: Cine este 
implicat în acest scop? Ce: Ce vreau să realizez? Unde: Unde trebuie atins acest obiectiv? 
Când: Când vreau să ating acest obiectiv? De ce: De ce vreau să ating acest obiectiv?

De exemplu, un obiectiv general ar fi - vreau să mănânc mai sănătos. Un obiectiv mai specific 
ar fi – vreau să merg la piața fermierilor să cumpăr legume de două ori pe săptămână, pentru 
a mânca mai sănătos.

Criterii de măsurare a progresului. Nu vei putea să-ți urmărești progresul și să știi dacă ești 
pe drumul cel bun dacă nu există criterii. Pentru a face un obiectiv măsurabil, întreabă-te: 
Câte/mult? Care este indicatorul meu de progres? Cum știu dacă mi-am atins scopul?

De exemplu, pornind de la obiectivul specific de mai sus: vreau să merg la piața fermierilor să 
cumpăr legume de două ori pe săptămână, să mănânc mai sănătos. În fiecare zi, voi încerca 
să mănânc cel puțin o legumă și un fruct.
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Atins. Vă va ajuta să găsiți modalități în care puteți realiza acest lucru și modalități de a lu-
cra în acest sens. Realizabilitatea unui obiectiv ar trebui definită pentru a te face să te simți 
provocat, dar în același timp suficient de bine încât să-l poți atinge.

Întrebați-vă: am resursele și capacitățile pentru a realiza acest lucru? Ce îmi lipsește? S-a 
făcut cu succes înainte?

Realistic. Ar trebui să fie realizabil în mod realist, având în vedere resursele și timpul dispo-
nibil. Un obiectiv SMART este probabil realist dacă poți crede că poate fi atins. Întrebați-vă: 
este obiectivul meu realist și la îndemână? Având în vedere resursele și timpul de care dis-
pun, este obiectivul meu atins? Sunt capabil să mă angajez să ating obiectivul?

Limitat în timp, ar trebui să aibă o dată de început și o dată de sfârșit. Dacă obiectivul nu 
este limitat de timp, nu va exista nicio provocare sau un sentiment de urgență și, prin urmare, 
o motivație mai mică sau deloc pentru a-l atinge. Întrebați-vă: am un termen limită? Care 
este momentul până când vreau să ating obiectivul?

De exemplu, pornind de la obiectivul de mai sus: Începând cu 1 septembrie, vreau să merg la 
piața fermierilor să cumpăr legume de două ori pe săptămână, să mănânc mai sănătos. În fie-
care zi, voi încerca să mănânc cel puțin o legumă și un fruct. Până la sfârșitul lunii septembrie, 
îmi voi fi realizat obiectivul dacă am mâncat 30 de legume și 30 de fructe pe parcursul lunii.
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Fișă 5.4.5 Prioritizarea sarcinilor

Unul dintre cele mai mari avantaje ale prioritizării este că ameliorează stresul și anxietatea, pe 
lângă faptul că vă va îmbunătăți eficiența și productivitatea în viață și la locul de muncă. Vă va 
ajuta să obțineți claritate cu privire la sarcinile dvs. cele mai importante și să vă asigurați că 
vă dedicați suficient timp și atenție pentru a le îndeplini cu succes. Veți avea mai puține sarcini 
la care să lucrați și mai mult timp pentru a finaliza munca, ceea ce vă va permite să vă concen-
trați pe cele mai importante sarcini, în fiecare zi. Veți atinge obiective importante și veți profita 
la maximum de oportunitățile disponibile.
Prioritizarea implică organizarea sarcinilor în ordinea importanței pentru a determina la ce ar 
trebui să lucrezi mai întâi. Deși poți fi tentat să faci din fiecare sarcină o prioritate urgentă, ar 
trebui să fii prudent. Când totul este urgent, totul își va pierde urgența.

PRIORITIZEAZĂ PAS CU PAS

1. Face o listă! 
Notează-ți toate sarcinile (mari, mici, imediate, pe termen lung). Începeți să compilați o listă 
de elemente de acțiune de care trebuie să aveți grijă, sortându-le pe baza:

•  Sarcini zilnice – ceea ce faci zilnic.
•  Sarcini săptămânale – ceea ce faci o dată/de două ori pe săptămână.
•  Sarcini lunare plus – ceea ce trebuie făcut lunar. 

2. Aflați valoarea fiecărei sarcini sau acțiuni
Valoarea este ceea ce câștigați dintr-o acțiune pe care o întreprindeți, beneficiul pe care îl obți-
neți în schimbul petrecerii timpului. Uneori, valoarea este imediată.
Alteori, se realizează doar pe termen lung. Deci, atunci când investiți în timp, creați valoare 
viitoare pentru timpul pe care îl investiți acum. De obicei, beneficiile nu sunt imediate și vor 
dura timp pentru a se manifesta. Dar odată ce sunt realizate, beneficiile lor durează o perioadă 
lungă de timp.
Întrebați-vă: „Cine are acest impact?”, „Care este recompensa sau rezultatul îndeplinirii acestei 
sarcini?”, „Care este riscul de a nu îndeplini sarcina?”.
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3. Reduceți cheltuielile de timp

Cheltuielile de timp, pe de altă parte, creează beneficii pe termen scurt, în detrimentul timpului 
dvs. curent.
Indiferent dacă știi sau nu, sarcinile tale sunt prioritizate automat de creierul tău.
Unele sarcini te pot aduce mai aproape de obiectivele tale, în timp ce altele nu te duc nicăieri.
Aici ajungi să te simți copleșit, stresat și ocupat tot timpul, deoarece unele dintre acțiunile pe 
care le faci nu se aliniază neapărat cu ceea ce îți dorești în viitor. Rezultatul este că petrecem 
o mare parte din timpul nostru prețios pe cheltuieli de timp risipite și mult prea puțin pe inves-
tiții de timp. Acesta este motivul pentru care uneori ne simțim blocați în aceeași buclă, zi după 
zi, lună după lună, an după an.

4. Identificați sarcini urgente

După cum vă puteți imagina, nu toate sarcinile care trebuie făcute rapid sunt importante. Cu 
toate acestea, ele devin importante pe măsură ce urgența lor devine presantă.

O acțiune importantă este descoperirea și diferențierea sarcinilor urgente de cele importante. 
Chiar și cu o listă completă, poți să fii confuz atunci când vine vorba de a-ți da seama ce 
trebuie să faci acum sau mai târziu. Majoritatea oamenilor folosesc principiul Pareto pentru 
a rezolva această problemă. Ei se concentrează pe 20% din sarcini care reprezintă 80% din 
rezultate. Cu toate acestea, Principiul Pareto se bazează pe experiență.

O tehnică mai eficientă este Matricea Eisenhower. Sarcinile urgente sunt cele care necesită 
atenția dumneavoastră imediată, cum ar fi răspunsul la e-mailuri, mesaje text și apeluri telefo-
nice. Sarcinile importante sunt cele care vă afectează valorile, obiectivele și misiunea pe ter-
men lung. Folosind această metodă, trebuie să finalizați mai întâi sarcinile urgente, să vă dați 
seama cum le veți finaliza pe cele importante. De asemenea, puteți delega sarcini importante 
și le puteți elimina pe cele care nu sunt nici importante, nici urgente.

5. Urmați programul care reflectă sarcinile dvs. prioritare

Doar fă-o! Poate că ești genul perfect?!... dar poate, și acest lucru este mai realist, ești speriat 
de volumul tău de muncă chiar acum și vrei să eviți epuizarea în viitor.

De dragul sănătății tale și pentru a-ți îmbunătăți performanța pe termen lung, este esențial 
să alcătuiești un program real. Dacă v-ați expus sarcinile și le-ați prioritizat în consecință, ați 
făcut deja cea mai bună parte a muncii. Construirea unui program vă poate ajuta să anticipați 
săptămâni potențial nebunești și să obțineți un avans în sarcinile dvs. prioritare înainte ca 
acestea să aibă șansa de a face bulgăre de zăpadă. Și vei răspunde mai bine „La ce ar trebui 
să lucrez acum?”.
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Fișă 5.4.5 Matricea Eisenhower

“Am două tipuri de probleme: cele urgente și cele importante. Urgentele nu sunt 
importante, iar cele importante nu sunt niciodată urgente.” 

Dwight D. Eisenhower

Matricea Eisenhower este un instrument simplu de luare a deciziilor care vă ajută să faceți 
distincția între sarcinile care sunt importante, nu importante, urgente și nu urgente. Împarte 
sarcinile în patru casete care prioritizează sarcinile pe care ar trebui să vă concentrați mai 
întâi și pe care ar trebui să le delegați sau să le ștergeți.

Diferența dintre sarcinile urgente și cele importante - principiul de bază din spatele Matricei 
Eisenhower este distincția dintre sarcinile importante și cele urgente.

Sarcinile urgente sunt sensibile la timp și necesită atenția dvs. Sunt sarcini pe care vă simțiți 
obligat să le abordați. Concentrarea pe sarcini urgente te pune într-o mentalitate reactivă, 
ceea ce te poate face să te simți defensiv, grăbit și concentrat.

Sarcinile importante contribuie la misiunea, valorile și obiectivele dumneavoastră pe termen 
lung. Este posibil să nu dea rezultate imediate (făcându-le ușor de neglijat). Uneori, sarcinile 
importante sunt de asemenea urgente, dar de obicei nu. Concentrarea asupra sarcinilor 
importante te pune într-o mentalitate receptivă, ceea ce te poate face să te simți calm, rați-
onal și deschis la idei noi. Dacă amânați sarcinile importante suficient de mult, acestea pot 
deveni urgente.

Oamenii tind să creadă că toate sarcinile urgente sunt, de asemenea, importante - când în 
mod frecvent, nu sunt. Această denaturare poate avea de-a face cu preferința noastră de a 
ne concentra pe probleme și soluții pe termen scurt.

Dar fericirea și împlinirea vin atunci când ne concentrăm pe termen lung.

Matricea Eisenhower este împărțită în patru cadrane:

•  Cadranul 1: Important și urgent / A face
•  Cadranul 2: Important, dar nu urgent / Program
•  Cadranul 3: Urgent, dar nu important / Delegat
•  Cadranul 4: Nu este important, nu este urgent / Șterge sau Declutter
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Q1. Sarcini urgente și importante

Sarcinile urgente și importante sunt crizele cu termene limită, cum ar fi plata facturii de inter-
net. Faceți mai întâi aceste sarcini. Ele necesită atenția dumneavoastră imediată.

Q2. Sarcini care nu sunt urgente, dar importante

Sarcinile care nu sunt urgente, dar importante vă ajută să vă atingeți obiectivul - și nu au un 
termen limită presant. Programați aceste sarcini pentru a le face mai târziu. Oamenii produc-
tivi și de succes își petrec cea mai mare parte a timpului aici - acest cadran oferă cea mai 
mare satisfacție. Covey l-a numit Cadranul Calității.

Majoritatea oamenilor, totuși, nu petrec suficient timp aici, pentru că nu știu ce este impor-
tant pentru ei sau pentru că sunt fixați pe cele mai presante sarcini la îndemână.

Q3. Sarcini urgente și nu importante

Sarcinile care se încadrează în acest cadran sunt aproape întotdeauna întreruperi ale cur-
sului preferat. Acestea sunt sarcini în care îi ajuți pe alții să-și atingă obiectivele. Delegați 
aceste sarcini altora.
Majoritatea oamenilor își petrec cea mai mare parte a timpului în acest cadran. Ei cred că 
lucrează la sarcini urgente care sunt importante pentru ei, când, în realitate, îndeplinirea 
acestor sarcini nu îi ajută cu nimic mai aproape de obiectivele lor pe termen lung.

Q4. Sarcini care nu sunt urgente și nici importante

Aceste sarcini nu sunt presante și nici nu vă ajută să vă atingeți obiectivele pe termen lung. 
Sunt pur și simplu distrageri de la ceea ce contează cel mai mult. Ștergeți aceste sarcini din 
programul dvs.

Acum că sunteți conștient de aceste cadrane, evaluați unde pe matrice vă petreceți timpul.
Urmăriți-vă timpul timp de o săptămână. Puteți utiliza un instrument dedicat de gestionare 
a sarcinilor sau pur și simplu vă puteți urmări timpul în trepte de 30 de minute într-o foaie de 
calcul.

După o săptămână, organizați sarcinile finalizate în cadranul corespunzător, folosind urmă-
toarele întrebări ca criterii: 

•  Era urgent pentru mine?
•  A fost acest lucru important pentru mine?
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„Eu” este cuvântul integral aici - organizați aceste sarcini în funcție de obiectivele dvs.

Acum că sarcinile dvs. sunt sortate, luați notă de cadranul cu cele mai multe sarcini. Dacă 
majoritatea sarcinilor tale trăiesc în Cadrantul 2, felicitări! Ai o înțelegere a ceea ce contează 
cel mai mult în viața ta.

Cu toate acestea, dacă ești un pământean ca majoritatea dintre noi, iată cum îți poți reechili-
bra matricea:

CUADRANT 1 – pentru a reduce numărul de sarcini din Cadranul 1 pe care le aveți, investiți 
timp în planificare pentru a anticipa și a preveni problemele. Ce modificări puteți face pentru 
a evita apariția unor probleme neașteptate? Aceasta poate include colaborarea cu familia, 
colegii, clienții sau supraveghetorii pentru a vă restructura fluxul de lucru.

CUADRANT 3 – pentru a reduce sarcinile din Quadrantul 3, creați o strategie pentru a dele-
ga, elimina sau limita timpul pe care îl petreceți acestor sarcini. De exemplu, grupați aceste 
sarcini împreună pentru a le finaliza într-o singură ședință sau împărtășiți familiei/supervizo-
rului cât timp petreceți cu munca ocupată. Dacă sunteți manager, informați-vă echipa că le 
veți delega sarcini, astfel încât să vă puteți re-prioritiza programul.

CUADRANT 4 – dacă cea mai mare parte a timpului tău este petrecut în Cadrant 4, probabil 
că te simți stresat și neîmplinit. Continuați să vă urmăriți timpul pentru a identifica sarcinile 
care consumă cel mai mult timp. Apoi dezvoltați un plan pentru a le șterge sau a le limita. 
Cereți sfatul familiei/supraveghetorului - perspectiva lor obiectivă ar putea facilita identifica-
rea sarcinilor pe care le puteți delega sau șterge.

Îți faci timp investind în timp. Deveniți mai buni la prioritizarea muncii dvs., repetați procesul 
de mai sus în fiecare săptămână timp de o lună. Comparați rezultatele fiecărei săptămâni 
pentru a vedea dacă eforturile dvs. au ca rezultat mai mult timp petrecut în Quadrant of 
Quality.

Chiar dacă prioritățile tale se schimbă către Quadrant 2, continuă să folosești Eisenhower 
Matrix pentru a-ți organiza ziua. Cadranul 2 va include adesea sarcini abstracte, cum ar fi 
construirea de relații și dezvoltarea strategiei. Aceste sarcini nu au termene limită, ceea ce le 
face ușor de lăsat deoparte. Dar aceste sarcini sunt direct aliniate cu valorile tale, cu împlini-
rea ta, cu fericirea ta.
Integrarea matricei Eisenhower în viața de zi cu zi și în fluxul de lucru vă va ajuta să vă pro-
gramați prioritățile în funcție de ceea ce este cel mai important pentru dvs..
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Activitatea 5.4.6 Stabilirea unui buget

Sinteză și obiective de învățare

•  Gestionați-vă bugetul zilnic (controlați-vă cheltuielile)
•  Cunoaște-ți propriul venit (cine plătește, cum și când?)
•  Identificați facturile, chitanțele etc.
•  Utilizați un extras de cont (găsiți informații cheie, diferențiați veniturile și cheltuielile, retra-

gerea și debitul direct)
•  Cunoașteți noțiunea de descoperire de cont și costurile suportate (agios, costul operațiu-

nilor etc.)
•  Folosiți un card de retragere
•  Scrie un cec

Durata & Material

Durata: 3 x 2 h
Material: 
•  Facturi de telefon, chitanțe de cumpărături, fotocopii cecuri, fișe de plată (fictive sau apar-

ținând participanților)
•  Participantul va aduce propriile documente pentru a 2-a și a 3-a sesiune
•  Un computer cu conexiune la internet
•  Imprimați fișele pentru participanți
Organizarea participanților: Toată lumea lucrează independent

Derularea activității

1. Prima sesiune: 

Activitatea colectivă a informațiilor de identificare conținute pe facturi și chitanțe: 
•  Căutați în mod colectiv informații despre o factură de telefon (identificați documentul, 

căutați perioada vizată de factură, căutați prețul abonamentului, căutați ora conversației 
într-o factură de telefon, etc.)

•  Aceeași activitate cu chitanțele (recunoașteți data, numărul de articole, natura articolelor 
și modul de plată...)

Activitatea colectiv în jurul unui extras de cont: Identificarea incompresibilului (chirie, electri-
citate, asigurări, telefon, taxe, cantină, creșe, pensie alimentară...)
Identificați cheltuielile zilnice și variabile (mâncare, îmbrăcăminte, petrecere a timpului liber, 
bani de buzunar, etc.)
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Evaluarea sesiunii
Activitate individuală, repetați aceleași activități singur
Formatorul-facilitator le cere participanților să aducă documente pentru următoarea sesiune.

2. A doua sesiune:

Activitate colectivă pentru a sorta, clasifica si arhiva documente importante (fisa fiscala, 
chitante, facturi, etc.

Activitate individuală pentru a clasifica documentele după tip, după dată

Activitate de grup pentru a identifica veniturile și cheltuielile pe un extras de cont bancar
Identificați cheltuielile esențiale și cheltuielile asupra cărora putem acționa (identificarea 
cumpărăturilor în supermarketuri, găsirea numerelor de cec, identificarea sumelor, etc.

Munca individuala pe propria sa declarație pentru a-și cunoaște propriile cheltuieli și venituri
•  Știți cine plătește. (Angajator, beneficii sociale)
•  Cum? ‚Sau ce?
•  La ce data... (Exemplu: salariu)?
•  Identificați cheltuielile, găsiți retrageri de numerar...
•  Găsiți transferurile: pensie, salariu, chirie

3. A treia sesiune: 

Colectiv apoi individual activitate în jurul diferitelor extrase de cont bancar, un extras poștal 
și detalii bancare
Relucrați noțiunea de transfer, debit direct, comisioane

Identificați individual informații din declarație

Munca individuala pe un cec (importanța notării comenzii)
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Fișă 5.4.6 Stabilirea unui buget

1. Stabilirea unui buget

Obiective

•  Stabiliți venituri
•  Evaluează/clasifică cheltuielile
•  Stabilirea priorităților (unde se pot face economii)
•  Reglarea echilibrului

Cuprins

Stabilirea unui buget înseamnă găsirea unui echilibru între venituri și cheltuieli, pentru a-ți 
păstra contul bancar pozitiv și a încerca să economisești bani.

Primul lucru de făcut este să identificați suma medie de bani pe care o primiți în fiecare săp-
tămână/lună/an, în funcție de frecvența.

•  Salariul
•  Alocații
•  Donatie
•  …

Apoi, trebuie să ne estimați cheltuielile..

Cheltuielile pot fi clasificate în trei categorii:
•  Cheltuieli incompresibile: sunt obligatorii, vin de obicei în fiecare lună și de cele mai multe 

ori le cunoașteți dinainte suma (chirie, credit ipotecar, electricitate-dacă este contract 
anual-, asigurare..

•  Cheltuieli regulate: sunt suma de bani pe care o cheltuim de obicei pentru a ne trăi viața. 
Costurile lor variază, dar putem estima suma pe care o cheltuim de obicei pentru mâncare, 
îmbrăcăminte, transport, petrecere a timpului liber …

•  Cheltuieli excepționale: nu se întâmplă în mod regulat, deoarece este greu de prezis când 
va trebui să cumperi o mașină de spălat nouă, televizor, pentru a-ți repara mașina …

Pentru a face acest lucru, va trebui să vă uitați la: Extrasul de cont bancar
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Aici vei găsi banii
  Asta merge în contul dvs. bancar (Depozite)

Acesta iese din contul dvs. bancar (Retrageri)  

Pentru fiecare dintre operații, veți găsi câteva indicații ale motivului, astfel încât să le puteți 
sorta în categoriile explicate anterior.
Veți constata în curând că cu greu puteți reduce unele cheltuieli, deoarece acestea sunt obli-
gatorii pentru a trăi în bune condiții (chirie; ipotecă, asigurare...) sau pentru a putea merge la 
muncă (transport), etc.

De cele mai multe ori, nu veți putea face economii la cheltuielile lunare obligatorii, precum 
chiria, asigurarea sau impozitele, așa că va trebui să căutați în altă parte.
Majoritatea economiilor pe care le puteți face sunt în cheltuielile obișnuite. 

Intreaba-te pe tine insuti “Chiar am nevoie de asta? Cum mi-ar fi afectată viața dacă nu l-aș 
avea/utiliza? Pot obține același lucru pentru mai ieftin în altă parte?” și ajustați în funcție de 
răspunsuri.
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Pentru a putea face față cheltuielilor excepționale, care cu siguranță vor apărea la un mo-
ment dat sau altul, trebuie să le planificați și să treceți la:

Prevederi:
Provizioanele sunt o sumă de bani pe care o economisiți în mod regulat pentru a avea sufici-
enți bani atunci când aveți o nevoie bruscă și costisitoare.
De exemplu, știi că mașina ta de spălat sau frigiderul este destul de veche și te aștepți să fii 
nevoit să cumperi una nouă în doi sau trei ani. Să presupunem că intenționați să cumpărați 
unul între 300 EUR și 400 EUR.
Împărțiți prețul la numărul de luni înainte de cumpărare și puneți suma în fiecare lună într-un 
„plic pentru frigider sau mașină de spălat” (virtual). În acest caz: între 8,5€ și 11€ în fiecare 
lună dacă intenționați să îl cumpărați în trei ani.
Faceți asta pentru fiecare articol scump pe care intenționați să îl cumpărați.
De asemenea, ar trebui să alegeți o sumă de bani pentru „probleme neașteptate” pentru a 
putea face față oricăror situații de urgență neprevăzute.
Poți face asta și pentru proiectele tale personale: vacanțe...

Uneori, este posibil să aveți/doriți să o faceți invers și să folosiți:

Credit:
În acest caz, banca dumneavoastră (de obicei) vă împrumută o anumită sumă de bani pen-
tru ca dvs. să puteți cumpăra lucrurile de care aveți nevoie.
Pro: nu trebuie să așteptați și puteți trece la cumpărare de îndată ce banii sunt în contul dvs.
Contra: va trebui sa returnati mai multi bani la banca dumneavoastra la final, deoarece trebu-
ie sa returnati banii imprumutati plus rata dobanzii, si asigurarea subscrisa.
Creditul trebuie făcut cu prudență, unii oameni se confruntă cu mai multe credite, fiecare 
contractat pentru a-l rambursa pe cel precedent ceea ce duce la probleme financiare.

Întrebări directoare

•  Ce fel de bani cunoașteți/folositi? Cât de des?
•  De unde provin banii pe care îi câștigați (salarii, alocații, donații…?)
•  În viața de zi cu zi, există lucruri pentru care trebuie să plătiți obligatoriu? Poți evita ca unii 

să plătească ceva?
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Ressources

•  Simulator ATM (în franceză)
•  Video: „Cum se utilizează un bancomat” (English, YouTube)
•  Wikihow : „cum se utilizează un bancomat”
•  În franceză : « Dossier pédagogique, gérer son budget» (F. Butscher, M. Thumerelle, S. Sain 

Antonin, ASL 2006

http://www.aslweb.fr/media/resources/DP_gerer_son_budget.pdf
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Activitatea 5.4.7 Procesul de recrutare

Sinteză și obiective de învățare
•  Exersați decodarea unei oferte de muncă
•  Înțelegerea procesului de recrutare
•  Pregateste-te pentru interviurile de angajare

Durata & Material
Durata: 1 ora
Material: 
•  Imprimați fișa și fișa de lucru pentru participanți
•  Cereți participanților să aducă 1 sau 2 oferte de muncă
•  Selectați ofertele de muncă care s-ar putea potrivi participanților
•  Calculator cu videoproiector si sistem audio
•  Un stilou pentru fiecare participant
Organizarea participanților: 
•  În grupuri mici sau singur pentru prima activitate
•  În grupă mare pentru a 2-a activitate

Derularea activității
1) Citirea ofertelor de muncă
Fiecare participant completează tabelul din Fișa de lucru cu așteptările sale. Ei pot adăuga 
criterii în diagramă.
Fiecare participant a citit oferta de muncă pe care a găsit-o.
Apoi completează graficul din Foaia de lucru pentru a-și compara dorința cu oferta.
2) Ce să nu spui într-un interviu
Urmăriți prima parte a videoclipului (până la 1 min.34) cu grupul și rugați-i să identifice ce a 
fost greșit și cum ar fi putut să răspundă diferit. Apoi urmăriți ultima parte a videoclipului și 
lăsați participanții să comenteze.
„Ce să spui (și să nu spui!) într-un videoclip pentru interviul de angajare”
(YouTube video cu subtitrare automată).  
video cu subtitrare automată.

Întrebări de ghidare
Pentru a-și testa cunoștințele la începutul modulului, formatorul poate întreba:
Ai putea să numești, în ordine și în funcție de tine, diferitele etape ale unui proces de recrutare?
Ce te face să crezi că un anunț se potrivește cu profilul tău și te face să vrei să răspunzi la el?
Cum să te comporți în timpul unui interviu de angajare?
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Fișă de lucru 5.4.7 Procesul de recrutare

Completați tabelul de mai jos cu așteptările dvs. Puteți adăuga criterii în diagramă.
Găsiți 1 ofertă de muncă care vă interesează.
Citește-l și completează graficul de mai jos pentru a vedea dacă se potrivește dorinței tale.

Criterii Asteptarile tale Oferta de muncă

Numărul de ore de lucru

Salariu și compensație

Distanța de acasă

Naveta

Interes pentru companie

Interes pentru job

Oportunități de formare
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Fișă 5.4.7 Procesul de recrutare

Cuprins

1) Înțelegeți oferta de muncă

Asigurați-vă că oferta care vă interesează se potrivește cel mai mult cu calificările și abilități-
le dvs. Analizați oferta fiind vigilenți în a putea îndeplini așteptările de la următoarele puncte:

•  Misiunile majore solicitate (rolul postului in activitatea companiei)
•  Principalele sarcini și activități
•  Poziția ta în structură (relații ierarhice...)
•  Responsabilitatile solicitate (managementul echipei, managementul bugetului, etc.)
•  Locația postului
•  Mobilitate geografică
•  Postul necesită permis de conducere?
•  Disponibilitatea dvs. (data de începere a contractului)

 
2) Răspundeți la ofertă

Scopul recrutorului este să găsească candidatul cât mai aproape de profilul pe care l-a sta-
bilit. Pentru a face acest lucru, se vor baza pe elemente scrise și furnizate de candidat: CV-ul 
și scrisoarea de intenție.

•  CV-ul este un document esential pentru recrutor, dar care va fi rapid analizat de acesta. 
Este important să vă construiți CV-ul în cel mai bun mod posibil: modelul EUROPASS 
vă sugerează să vă afișați experiențele și diplomele de la cel mai recent până la cel mai 
vechi), trebuie să fie relativ scurt și sintetic, și este interesant să personalizați formula-
rul, pentru a se diferenția de ceilalți și a stârni curiozitatea recrutorului pentru a-i face 
să-și dorească să afle mai multe. 

•  Scrisoarea de intentie este de asemenea solicitat foarte des. Îl ajută să-l lamurească 
pe recrutor cu privire la ceea ce vă determină să aplicați la compania sa. Încearcă să 
ieși în evidență vorbind despre punctele tale forte, fii autentic în abordarea ta, expri-
mă-ți interesul pentru poziție și companie.

În caz de dificultăți, atât de formă, cât și de fond, candidatul poate fi însoțit pentru a-și 
derula candidatura. Ei pot cere ajutor de la agențiile de muncă locale sau naționale.
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3) La ce să vă așteptați după ce ați aplicat?

Întrucât numărul solicitanților este adesea mare, este important să rețineți că răspunsul la 
cererea dumneavoastră poate fi negativ, dar și să fiți pregătit pentru eventualitatea de a nu 
avea deloc un răspuns. Candidatul poate face o urmărire telefonică după aproximativ 15 zile 
pentru a-și arăta motivația de a obține un interviu.

În perspectiva unei propuneri de interviu, candidatul trebuie să fie pregătit să răspundă la un 
apel de la recrutor și să fie vigilent să-și țină telefonul pornit.

Între timp, și pentru a vă optimiza timpul, este important să continuați să faceți cereri pentru 
a vă oferi mai multe șanse de a obține un interviu.
 
4) Interviul de angajare: 

a. Cum să te pregătești?

Interviul de angajare constă într-o întâlnire între candidat și recrutor(i). Pentru recrutor, sco-
pul acestei întâlniri este de a verifica dacă profilul candidatului se potrivește cu postul și de 
a-i testa motivația. Este un schimb care, de asemenea, permite candidatului să aibă detalii 
despre rolul postului și să determine dacă postul și compania sunt potrivite pentru el.
Înainte de a merge la interviu, este necesar să vă pregătiți pentru el:
•  Fă-ți timp pentru a afla despre companie, activitățile sale, cultura sa, știrile sale
•  Reflectând asupra călătoriei tale și asupra modului în care să abordezi experiențele tale
•  Gândirea la câteva întrebări pe care să le pună recrutorului
•  Aflarea despre codurile vestimentare ale companiei

b. La ce să te aștepți

Este esențial să vă organizați pentru a ajunge la timp la interviu și să vă opriți telefonul când 
ajungeți la locul interviului. Este necesară o prezentare corectă, îngrijită și în concordanță cu 
poziția propusă.
Recomandările esențiale de urmat sunt să vorbiți cât mai fluent și să adoptați o postură 
dreaptă și serioasă.
La sfârșitul interviului, candidatul poate întreba și despre restul procesului de angajare pen-
tru a-și sublinia interesul față de post.

Resurse

Site-uri web de căutare de locuri 
de muncă:

•  manager-go.com
•  findjob.fr
•  avisto.com

http://manager-go.com
http://findjob.fr
http://avisto.com
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Fișă 5.4.8 Regulamentul intern al companiei

Sinteză și obiective de învățare

•  Înțelegeți care sunt regulamentele interne
•  Înțelegeți regulile specifice pe care companiile le pot implementa
•  Înțelegerea eventualelor sancțiuni în cazul nerespectării regulamentului intern

Conţinut

Fiecare companie aplică regulile de reglementare internă. În funcție de țară, acestea pot fi 
adunate în Documentul de regulament intern accesibil angajaților sau scrise în alte docu-
mente pe care va trebui să le solicitați.

Fiecare companie decide, în conformitate cu legile naționale, asupra multor subiecte pre-
cum: 
•  Ore de lucru
•  Momente de deschidere și închidere, adică atunci când afacerea este închisă, unele afa-

ceri se închid în august sau pentru anumite sărbători
•  Măsuri specifice privind sănătatea și siguranța, de exemplu interzicerea fumatului
•  Hainele de lucru necesare
•  Comportament de adoptat în cadrul sau în afara companiei 

  о este, în general, interzis să insultați compania dumneavoastră chiar și în afara progra-
mului de lucru

  о Interzicerea fumatului în incintă
  о …

•  Masuri pentru implementarea reglementarilor de sanatate si securitate in firma sau unitate
•  Participarea angajaților la restabilirea condițiilor de muncă care protejează sănătatea și 

siguranța angajaților (purtarea măștii în cazul unei epidemii, de exemplu)
•  Reguli privind disciplina (respectarea programului de lucru de exemplu) și natura și am-

ploarea sancțiunilor pe care le poate lua angajatorul (durata concedierii disciplinare de 
exemplu
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Dacă regulile nu sunt respectate, angajatorul poate pune în aplicare sancțiuni care sunt ac-
cesibile și în formă scrisă, de obicei de către departamentul de resurse umane.

De obicei, departamentul de resurse umane are și un document care precizează:
•  Dispoziții privind respectarea procedurilor disciplinare (invitație la un interviu prealabil, de 

exemplu) pentru angajat în cazul în care angajatorul are în vedere o sancțiune
•  Dispoziții privind dreptul la apărare al angajaților (asistența angajaților în timpul proceduri-

lor disciplinare, de exemplu)
•  Dispoziții privind interzicerea, prevenirea și pedepsirea hărțuirii morale și sexuale, a actelor 

sexiste    

Reglementările interne se aplică tuturor angajaților companiei, fie că sunt angajați cu normă 
întreagă sau cu normă parțială.
Stagiarii prezenți în companie se supun și prevederilor regulamentului intern.
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1. A fi co-formator sau un susținător de la egal la egal

În calitate de co-formator, îl ajuți pe formator, nu ești responsabil pentru întregul formator, dar oferi 
blocuri de curs selectate în mod independent. Acum doriți să învățați cum să planificați și să efectuați 
blocuri ale unui curs. Este posibil să aveți anumite abilități sau experiențe care sunt valoroase ca for-
mator. Poate fi următorul pas pentru tine.

Știți cum și de ce este atât de important rolul co-formatorului? Dumneavoastră, ca si co-formator, 
participați activ la cursuri de formare organizate pentru experți, școli, profesori, studenți, școli speciale 
(colegii) și la cursuri de conștientizare profesională pentru egalitate. Aceste programe de conștientiza-
re concepute pentru angajatori, profesioniști în resurse umane și factori de decizie s-au dovedit a fi un 
pas major către angajarea de succes a persoanelor cu dizabilități. Și asta este bine, nu?

Formarea pe care o vei urma acum te va ajuta să dobândești noi abilități și cunoștințe pentru a deveni 
co-formator profesionist. Mult succes în călătoria ta. 

În calitate de susținător de egali, îi sprijiniți pe semeni în stabilirea și menținerea unei vieți de zi cu zi, 
independente. Vă susțineți colegii pe piața muncii sau în poziții voluntare, sau colegi noi la locul de 
muncă în care sunteți coleg cu experiență. În cea mai mare parte, veți lucra în setări unu-la-unu cu 
colegii dvs.

Vei oferi sprijin persoanelor care au aceeași dizabilitate sau diferită ca tine. Îți vei împărtăși experiența 
sau abilitățile pentru a-i ajuta pe alții să depășească dificultățile pe care le-ai gestionat deja cu succes. 
În calitate de susținător egal, vei fi un model pozitiv pentru persoana pe care o susții. Veți sprijini per-
soana în abilități practice legate de locul de muncă și veți oferi îndrumări și inspirație.
Sprijinul pe care îl oferiți îi va ajuta să-și păstreze locul de muncă, mai ales dacă lucrați ca coleg de 
muncă în aceeași întreprindere.

Cu toate acestea, poate fi dificil să știi când să fii un susținător de la egal la egal și când să fii un coleg 
de muncă sau, de altfel, un prieten. Formarea pe care o veți urma acum își propune să vă ajute să 
reflectați asupra acestui lucru pentru a face diferența între fiecare rol.
Formarea vă va oferi, de asemenea, competențe și abilități valoroase, care vă vor fi utile și în alte do-
menii ale vieții.

1.1 Introducere în rolul co-formatorului

1.2 Introducere în rolul de susținător egal
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În rolul tău de susținător egal, poți fi responsabil pentru a ajuta persoana să învețe abilități practice 
prin: 

•  Prezentarea ideilor și abordărilor pe care le-ați găsit utile.
•  Sprijinirea abilităților practice legate de un anumit loc de muncă sau sarcină.
•  Ajutor în abilitățile practice legate de a fi independent sau autonom în activitățile vieții de zi cu zi. 

De asemenea, puteți fi responsabil pentru sprijinirea pe cineva cu abilități personale, cum ar fi:

•  Ajutând persoana să înțeleagă ceea ce simte și trăiește.
•  Asigurarea persoanei că nu este singură în ceea ce se simte.
•  Ajutându-i să se conecteze cu ceilalți și oferindu-le un sentiment de apartenență.
•  Încurajându-i să-și prețuiască punctele forte și să nu se concentreze pe punctele slabe.
•  Ajută la construirea stimei de sine și a încrederii în sine.
•  Ajutându-i să aibă mai multă speranță în viitor.

Referinţă:  
https://www.mind.org.uk/information-support/drugs-and-treatments/peer-support/about-peer-support/

1.3 Distingerea rolurilor

Rolurile de Co-formator și de susținător de la egal la egal sunt în multe privințe destul de diferite și 
în alte moduri, de asemenea, similare. Diferența dintre cele două roluri în scurt timp este: dacă ești 
co-formatorul, îl ajuți pe formator, iar dacă ești susținătorul colegilor, îi ajuți pe colegii tăi. În calitate de 
co-formator, asistați formatorul în cursuri și trebuie să învățați cum să puneți împreună un bloc de curs 
și să-l executați independent.
În calitate de susținător de la egal la egal, puteți avea aceeași dizabilitate ca și colegii dvs. sau puteți 
avea o dizabilitate diferită. Îi ajutați în diferite domenii ale vieții, vieții independente și muncii. Trebuie 
să dobândiți și să dezvoltați abilitățile care vă fac la fel de eficient pe cât posibil pentru a vă sprijini 
colegii.
Asemănările sunt că ești interesat să ajuți oamenii. Împărtășiți capacitatea de a învăța cum să vedeți 
nevoile persoanelor pe care le veți ajuta și să decideți când să ajutați și când să nu ajutați.
Co-formatorul îl asistă pe formator în furnizarea de formare. Ei vor trebui să învețe cum să alcătuiască 
un bloc de formare. Co-formatorrul poate efectua o parte specifică a agendei generale de formare 
pentru un grup de oameni.

https://www.mind.org.uk/information-support/drugs-and-treatments/peer-support/about-peer-support/


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

212

Cunoașterea de sine

Cunoașterea de sine înseamnă că ești conștient de cine ești. Este vorba despre cum te vezi pe tine in-
suti si intelegi de ce actionezi intr-un anumit fel. Cunoașterea de sine este un proces dinamic care ne-
cesită timp. De fapt, nu ești niciodată pe deplin educat în autocunoaștere, deoarece înveți și te schimbi 
mereu în timpul vieții tale. Imaginează-ți autocunoașterea ca pe un fel de puzzle. Este dificil să știi care 
sunt motivațiile tale interne. În ciuda dificultăților tuturor cu acest lucru, există filozofi și psihologi care 
au reflectat asupra autocunoașterii. Acest lucru a dus la teorii și activități care vă fac călătoria către 
autocunoaștere mai ușoară.

Pentru a obține autocunoașterea, trebuie să o realizați prin analiză, acceptare și profunzime. Astfel, 
primul pas către adevărata cunoaștere este să vă cunoașteți pe voi înșivă. 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 interacționezi cu lumea și cu ceilalți, deschizând 
posibilitatea de a cunoaște și de a învăța lucruri noi.

Viața este ca o roată care se întoarce. Prezentul, trecutul și viitorul se împletesc pentru a-ți construi 
călătoria. Ceea ce ești azi este legat de ceea ce ai fost ieri și anunță ce poți fi mâine. Viitorul depinde 
și de tine.
Descrie-te, folosind cuvinte, imagini sau orice alt mod de a te face cunoscut. Amintiți-vă, folosiți ce 
este mai bun. Arată-ne cine ești, ce ești, ce îți place, ce știi și ce ai vrea să știi, și ce vrei să știi și ce vrei 
să fii. Vă rugăm să ni se alăture în activitate, Portret.

Activitatea 2.2.3 Portret

1.4 Distingerea rolurilor de alte roluri

Ce alte roluri mai am, vă puteți întreba? Și de ce este important să facem distincție între ele? Continu-
ați să citiți și vă vom ghida prin următoarea prezentare și exerciții.
Am mai multe roluri, vă puteți întreba. Da, de fapt, toți facem. Cu toții pășim în mai multe roluri în tim-
pul unei zile simple și obișnuite. Acesta este conceptul de „rol social” cu ceea ce v-ați familiarizat prin 
blocul de formare al Modulului 5. Societatea și cultura în care ne trăim viața au dezvoltat mai multe 
așteptări cu privire la modul în care se fac lucrurile, le puteți numi reguli. În științe sociale se numește 
„rol social”, iar cercetarea are ca scop înțelegerea de ce și cum acționăm. Un rol este o combinație de 
comportamente, privilegii și responsabilități așteptate și recunoscute de societate. Un rol definește 
ceea ce o persoană „trebuie”, „ar trebui” sau „nu poate” să facă.
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Câte roluri poți identifica în viața ta? Luați 5 minute pentru a le enumera înainte de a continua.
Există multe roluri diferite acolo. O persoană poate fi în rolul unui bărbat, adult, părinte, tată, contabil, 
angajat, jucător de rugby și persoană cu tulburări de somn. O altă persoană poate fi un copil, o fată, o 
fiică, o soră, un elev la școală, cel mai bun prieten, un jucător de fotbal și o persoană cu dislexie. To-
tuși, o altă persoană poate fi o femeie, un adult, un părinte, o mamă, o asistentă medicală, un angajat, 
un instructor de fitness și o persoană cu o tulburare de alimentație.

Putem identifica 4 laturi ale unui rol:
•   Ai o abilitate (măsurabilă obiectiv)
•  Ești considerat competent
•  Pari competent
•  Ați dori să vă dezvoltați abilități (așteptările dumneavoastră)

Ca adult care prezintă o anumită experiență de viață, ai tendința de a avea în mod subconștient o ima-
gine în minte a caracteristicilor fiecărui rol. De exemplu, s-ar putea să nu vă așteptați ca un medic să 
fie dezactivat, un profesor să fie complet tatuat, un părinte să fie minor și așa mai departe. Așadar, în 
situațiile în care întâlniți o persoană care „nu se potrivește rolului”, s-ar putea să deveniți sceptic. . Prin 
urmare, persoana va trebui să depună mai mult efort pentru a vă convinge că „se potrivește cu rolul”. 
Acest fenomen se numește prejudecată și este destul de comun, din păcate.

Odată ce ai în vedere acest lucru, vei putea în fiecare zi să fii atent la diferitele roluri pe care le asumi. 
În urma acestei instruiri, vei prelua în special rolul de co-formator sau de susținător de la egal la egal.

Puteți face următoarea activitate pentru a reflecta mai mult la ceea ce implică ambele roluri în general 
și mai specific pentru dvs.

Activitatea 6.1.2 Rolurile de co-formator și de susținător de la egal la egal

Comunicare formală și informală 

După cum probabil știți deja de la modulul de formare Comunicare, diferitele roluri pe care le asumați 
vor necesita să comunicați diferit decât faceți de obicei. Când ești acasă și vorbești cu părinții, frații, 
soțul sau copiii tăi, vorbești într-un anumit fel. Când ești la supermarket și întâlnești pe cineva cunos-
cut, te trezești că vorbești ușor diferit. Există chiar și situații care vă cer să vorbiți într-un mod mai 
strict. Acum veți afla mai multe despre limbajul informal și formal.

În majoritatea mediilor de lucru, veți descoperi că un amestec de limbaj formal și informal este folosit 
pe tot parcursul zilei. Ce formă de limbă ar trebui să utilizați depinde de poziția persoanei cu care 
comunicați și de relația dvs. cu această persoană. Trebuie să folosiți raționamentul personal pentru a 
decide ce tip de comunicare să utilizați și când.
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Limbaj informal: Folosești această formă de limbaj în comunicare lejeră și relaxată cu oamenii pe care 
îi cunoști. Această formă lingvistică este fără obligații sau restricții și se bazează pe relații personale. 
Îl folosești atunci când vorbești cu colegii că ai o relație relaxată cu și cu colegii tăi din afara biroului.

Limbaj formal: Utilizați acest formular lingvistic atunci când partajați informații oficiale cu alții. Aceas-
tă formă de limbaj arată un nivel de respect și politețe. Trebuie să utilizați acest formular lingvistic 
atunci când vorbiți cu superiori, manageri sau autorități, când prezentați munca colegilor, când dați 
instrucțiuni colegilor, când vorbiți cu clienții sau clienții, când vorbiți la telefon și în comunicarea scrisă. 

În toate cazurile, trebuie să vă familiarizați cu persoana pe care o susțineți sau pe care o instruiți pen-
tru a putea decide când este potrivit să utilizați limbajul informal.

Activitatea 6.1.1 Roluri și comunicare

Activitateas 6.1.3 pentru exersare suplimentară: Jocuri de rol și Fișe de lucru privind comunicarea 
formală și informală
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2.1 Povestirea

Profesorul Robert McKee spune că aceasta se referă la povestirea: „Povestirea este cea mai puternică 
modalitate de a pune idei în lume”.

Dacă te gândești bine, povestirea a făcut parte din existența umană de secole. Arheologii găsesc urme 
ale povestirii umane care au avut loc în urmă cu zece mii de ani. Oamenii au adăugat deja ajutoare 
vizuale la povestirea lor și asta au găsit arheologii Desene simple sau amprente de mâini pe pereții 
peșterii. Povestirea este de fapt cea mai veche modalitate de a transmite un mesaj sau de a explica 
lumea.

Și oamenii încă spun povești la scară largă. Spunem povești înainte de a învăța să scriem. Poveștile 
sunt mai ușor de reținut decât faptele simple, poveștile sunt plăcute, iar poveștile stimulează imagi-
nația. De aceea, părinții le spun copiilor povești. De aceea ne place să vedem filme și să citim cărți. 
Pe scurt, ne plac poveștile. De fapt, ești deja un povestitor. Și probabil cunoști și mai mulți povestitori. 
Poate unchiul tău folosește povestirea, sau șeful tău, sau poate chiar nepoata ta de 3 ani. Folosești 
povestirea pentru tine și pentru alții, dar poate că nu o numești exact așa.
Poveștile sunt o mare sursă de cunoaștere și înțelepciune, iar ca bonus, poveștile sunt distractive. Po-
veștile sunt folosite pentru a crea idei noi și pentru a ne inova gândirea, pentru a regândi și a reevalua 
ceea ce știm deja. Poveștile sunt o mare sursă de motivație și inspirație și ne obligă să ne depășim 
limitele.

S-ar putea să vă întrebați ce face ca povestirea să fie atât de eficientă pentru învățare? În primul rând, 
povestirea creează conexiuni între oameni și între oameni și idei. Poveștile unesc oamenii prin trans-
miterea culturii, istoriei și valorilor lor. Fie că ne gândim la țările noastre, la comunitățile noastre sau 
la familiile noastre, înțelegem intuitiv că poveștile pe care le avem în comun sunt o parte importantă a 
legăturilor care ne unesc.
Așadar, acum veți învăța cum să folosiți povestirea în jobul dvs. de Co-formator și susținător. Acest job 
se adresează cursanților adulți, iar povestirea este o parte importantă a pedagogiei în teoria învățării 
adulților. Povestirea se potrivește bine nevoilor unice ale cursanților adulți, oferind o structură flexibilă 
și creativă, care poate funcționa bine în sala de formare a adulților.

Poate că nu ați auzit de el, dar Malcolm Knowles este dezvoltatorul „teoriei învățării adulților”. Potrivit 
lui, există patru nevoi ale elevului adult. Povestirea răspunde fiecăreia dintre aceste nevoi: 

1. Cursanții adulți preferă auto-direcționarea atunci când învață.
2. Adulții care învață învață mai mult experimentând ceea ce învață decât ascultând pasiv.
3. Adulții au nevoi specifice de învățare generate de evenimentele vieții.
4. Adulții sunt cursanți „bazați pe competențe”, ceea ce înseamnă că adulții doresc să aplice imedi-

at ceea ce învață, fie că este vorba despre o nouă abilitate sau cunoștințe.

2. Competențe necesare pentru Co-formator și susțină-
tor de la egal la egal
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Folosit ca instrument pedagogic în diferite contexte de formare a adulților, povestirea poate: 

•  Ajutați cursanții să înțeleagă și să conceptualizeze procesul de învățare.
•  Împuternicirea cursantului adult.
•  Facilitează comunicarea.
•  Inspiră creșterea personală.
•  Implicarea cursantului adult.

Când vă gândiți să utilizați povestea în blocul sesiunii de formare ca Co-formator, cel mai important 
lucru de făcut este să pregătiți cursanții pentru sarcină. Acest lucru este important mai ales dacă cur-
sanții tăi sunt începători în povestirea sau nu sunt obișnuiți să asculte povești ca adulți.

Deci, pentru a încălzi grupul pentru povestire, puteți urma acești patru pași:

•  Stabiliți obiectivele cursului.
•  Creați o atmosferă plăcută în sesiunea de curs.
•  Faceți-i pe cursanți să aibă încredere și să aibă încredere unul în celălalt.
•  Pregătiți-vă pentru gândirea creativă folosind povestea ca instrument. 

În plus, puteți folosi aceste exerciții pentru a vă pregăti cursanții pentru povestire. 

•  Exercițiu de respirație „Umpleți și eliberați”: umpleți-vă plămânii cu aer, aproape ca un balon, 
lăsați-vă pieptul să se extindă pe toate părțile împingând-vă cutia toracică. Apoi lăsați tot aerul să 
iasă prin gură. Repetați acest lucru de cinci ori. 

•  Exercițiu de respirație și numărare: Inspirați adânc din diafragmă în timp ce numărați încet până 
la zece, după ce ați ajuns la zece, suflați încet aerul în timp ce numărați încet până la zece. Repe-
tați acest lucru de două ori. 

•  Exercițiu de fredonat: simțiți vibrațiile de pe față și buzele voastre în timp ce fredonați cresc în 
sus și în jos. Repetați acest lucru de două ori. 

•  Exercițiu pentru fața fericită/trista: treceți de la fața tristă la cea fericită și invers. În acest fel, 
vei învăța cum să intri și să ieși din stări emoționale foarte repede, să urmărești fluxul poveștii. 
Repetați acest lucru de cinci ori. 

•  Exercițiu de răsucitor de limbi: Citiți cât de repede puteți: „Cât de mult lemn ar strânge o marmotă 
dacă o marmotă ar putea strânge lemne? El ar arunca, ar fi, cât de mult ar putea, și ar arunca cât 
de mult lemn, așa cum ar face o marmotă dacă o marmotă ar putea arunca lemn.” Acest exerci-
țiu face ca limba să fie flexibilă și mai puțin probabil să se împiedice de cuvinte. Este o modali-
tate grozavă pentru a exersa și a îmbunătăți pronunția și fluența. Găsiți mai multe răsucitoare de 
limbă aici: http://www.engvid.com/english-resource/50-tongue-twisters-improve-pronunciation/ 

http://www.engvid.com/english-resource/50-tongue-twisters-improve-pronunciation/
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•  Tehnici de exerciții pentru a reține fapte: „Mnemonicul” este un instrument care ajută la amintirea 
faptelor sau a unei cantități mari de informații. Poate fi un cântec, o rimă, un acronim, o imagine 
sau o frază pentru a vă ajuta să vă amintiți o listă de fapte într-o anumită ordine. Dacă, de exem-
plu, vrei să înveți ordinea planetelor noastre, poți face această ghicitoare: Mama mea foarte emo-
ționată tocmai ne-a servit nouă plăcinte = Mercur, Venus, Pământ, Marte, Jupiter, Saturn, Uranus, 
Neptun, Pluto.

Amintiți-vă că practica vorbește mai bine decât cuvintele. Iată două activități care îți vor oferi puterea 
de a povesti pentru a le folosi în jobul tău ca co-formator în grupuri de formare a adulților.

Lanțuri de povești, cum să creezi și să spui o poveste

Folosind activitatea Lanțuri de povești, veți experimenta direct cum este creată și spusă o poveste. 
Veți vedea cum fiecare persoană din grupul dvs. se poate influența, preda și inspira reciproc. Membrii 
grupului folosesc cuvinte pentru a construi povestea. Veți observa că acest proces stimulează crearea 
ulterioară. Povestirea va duce la conexiune între persoanele din grup.

Puteți folosi Story Chains ca spărgător de gheață. Apoi îi încurajați pe cursanți să participe și se va 
dezvolta un sentiment de conexiune. Este posibil să observați că cursanții se vor simți mai confortabil 
unul cu celălalt și vor fi gata să împărtășească. Aceasta este prima activitate pe care trebuie să o 
utilizați atunci când introduceți povestirea în sesiunea de formare a adulților. Sub conducerea dumnea-
voastră, grupul va inventa o poveste și fiecare participant va avea aceeași oportunitate de a contribui. 
Povestea este produsul lor comun și ei se vor simți stăpâniți asupra poveștii și asupra procesului de 
realizare a poveștii. Veți observa că participanții trebuie să gândească în moduri mai inovatoare, să 
regândească și să reevalueze gândurile pe care le-au avut anterior.

Valori prin Povestire

Veți descoperi în curând că sunt atât de multe ce puteți face prin povestire. Există atât de multe ce 
puteți spune și atât de multe care pot fi învățate și dezvoltate. Și partea distractivă este că poți să faci 
din acesta un timp jucăuș. Așa că haide, hai să ne jucăm! Să presupunem că jucăm „un interviu de 
angajare”! În această activitate, vei învăța cum să comunici într-un mod diferit și poate mai inteligent. 
Și acest lucru poate fi util într-un interviu de angajare real și te poate face să te simți mai încrezător.  

Activitatea 6.2.2 Valori prin povestire
Activitatea 6.2.1 Lanțuri de povești
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2.2 Comunicare

Vă rugăm să consultați modulul 5 despre comunicare.
Exersați să vă exprimați clar cu următoarea activitate:

Activitatea 6.2.3 Exprima-te eficient

Îmbrăcați-vă corespunzător / Importanța primei impresii

Pe lângă faptul că te exprimi clar, este important să iei în considerare modul în care faci aparițiile. Ține 
minte, celeilalte persoane îi ia doar o jumătate de secundă pentru a avea prima impresie despre tine. 
Aceasta înseamnă că trebuie să planificați ca prima impresie să fie una bună. Deci, pentru a pregăti 
acest lucru, trebuie să luați în considerare modul în care vă îmbrăcați și cum vă prezentați. 

Îmbrăcați-vă corespunzător 

Cel mai important lucru de reținut despre îmbrăcăminte, este că acestea TREBUIE să fie CURATE. Fă-ți 
o obișnuință să pregătești întotdeauna haine curate cu o seară înainte de a te antrena împreună sau de 
a sprijini colegii. Și bineînțeles, fă duș dimineața înainte de a pune hainele curate, dar știai deja asta, 
corect?

Prezentându-te folosind The Elevator Pitch

Imaginează-ți că faci o reclamă sau o reclamă despre tine. Cum ai face asta? Ce-ai spune? Acum veți 
învăța cum să faceți un discurs de lift. Acesta este un mesaj clar și scurt despre tine. Acesta comuni-
că cine ești, ce cauți și cum poți beneficia o companie sau organizație.

Un discurs cu lift durează de obicei aproximativ 30 de secunde. Motivul pentru aceasta este că acesta 
este timpul necesar oamenilor pentru a merge de sus până în jos a unei clădiri într-un lift. Ideea din 
spatele unui discurs la lift este că sunteți pregătit să împărtășiți aceste informații cu oricine, în orice 
moment. , chiar și într-un lift.

La un târg de carieră, vă puteți folosi discursul pentru a vă prezenta angajatorilor. Este important să 
aveți discursul memorat și exersat. Repetați discursul de 30 de secunde cu un prieten sau în fața unei 
oglinzi. Important este să-l exersezi CU TARES. Vrei să sune natural. Fii confortabil cu ceea ce ai de 
spus, astfel încât să poți trece prin el când va veni momentul.

Vă rugăm să intrați în lift pentru următoarea activitate.

Activitatea 6.2.4 Elevatorul Pitch
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2.2.1. Învață să asculți: Ascultare activă și empatică

Vă rugăm să consultați modulul 4 despre Comunicare.

Activitatea 6.2.5 Ascultarea activă

2.3. Nu toată lumea gândește ca mine

2.3.1. Teoria inteligențelor multiple a lui Gardner

Poate că ați auzit de IQ-ul și cum măsoară cât de inteligent ești. Acest lucru este testat prin material 
de testare standardizat, iar rezultatul va indica nivelul dvs. de inteligență și apoi cât de inteligent sun-
teți. Acesta este modul în care majoritatea oamenilor gândesc inteligența și inteligența.

Totuși, doctorul Howard Gardner și-a petrecut cea mai mare parte a vieții sale de adult gândindu-se la 
asta. Trebuie să existe mai mult în inteligență decât cât de bine performați la testele logice, se gândi 
el. El a propus o teorie care afirmă că avem cel puțin 7 inteligențe diferite și că toți lucrăm pe acestea 
într-o varietate de moduri. Aceasta înseamnă că, chiar dacă îți este dificil să înveți citind o carte, s-ar 
putea să înveți destul de bine încercând abilitățile după ce ți s-a arătat. Aceasta înseamnă, de aseme-
nea, că, dacă îți este greu să înțelegi sentimentele și intențiile celorlalți și ceea ce îi motivează, s-ar 
putea să fii totuși un muzician foarte priceput.

Concluzia este că există multe moduri de a fi inteligenți și că toți oamenii sunt inteligenți și au resurse 
într-un fel sau altul, cu dizabilități sau nu. Așadar, cum ne poate fi util acest lucru în formare pentru a fi 
fie un co-formator, fie un susținător de la egal la egal? Ei bine, atunci când trebuie să înveți ceva greu, 
este important să știi în ce mod înveți cel mai bine. Deci, trebuie să luați în considerare acest lucru în 
rolul dvs. de Co-formator și susținător de la egal la egal.

Cele 7 inteligențe sunt:

1. Inteligență logică și matematică 

Când ai inteligență logică și matematică, te pricepi să vezi tipare și să vezi cum anumite lucruri merg 
împreună. De asemenea, te pricepi să găsești răspunsuri noi pe baza cunoștințelor pe care le ai deja. 
Este posibil să creați tabele, formulare și o privire de ansamblu sistematică pentru a vă aminti ceea ce 
învățați.
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2. Inteligența lingvistică 

Când ai inteligență lingvistică, te pricepi să folosești limbajul pentru a te exprima. Ești bun să-i faci pe 
ceilalți să înțeleagă sensul tău atunci când scrii sau vorbești. De asemenea, te pricepi la citit și înveți 
din citit. În plus, este posibil să folosiți limbajul pentru a vă aminti ceea ce învățați. De exemplu, luați 
notițe la o prelegere și le rescrieți acasă. 
 
3. Inteligența spațială 

Spațial poate fi un cuvânt greu de înțeles, dar vom încerca să-l explicăm. Când ai inteligență spațială, 
ești bun să-ți imaginezi în minte cum să rezolvi o problemă. Ai imagini în minte și apoi îți imaginezi 
cum se mișcă sau cum trebuie să se schimbe pentru a rezolva problema. Este posibil să faci hărți 
imaginative în mintea ta pentru a-ți aminti ceea ce înveți.  
  
4. Inteligența muzicală 

Când ai inteligență muzicală, te pricepi să faci muzică și să o recunoști. Înveți rapid muzică nouă, atât 
versuri, melodii, cât și ritm. Este posibil să folosiți muzică, să faceți o melodie sau doar să fredonați, 
sau puteți atinge un ritm, pentru a vă aminti ceea ce învățați. 

5. Inteligența corporală-kinestezică 

Acesta este un alt termen dificil. Înseamnă că înveți cel mai bine atunci când îți poți mișca corpul și 
ești deosebit de bun la imitarea altora și înveți făcând asta. Vezi ce fac ei și faci la fel. Poți chiar să-ți 
imaginezi mișcarea din mintea ta înainte de a o face. Așadar, îți amintești ceea ce înveți imaginându-ți 
cum se simte când o faci. 

6. și 7 Inteligențe personale
Când ai inteligență personală, ești bun să înțelegi sentimentele și intențiile altor oameni. Aceasta se 
numește inteligență interpersonală. Interpersonal înseamnă „între persoane”. De asemenea, s-ar putea 
să vă pricepeți la înțelegerea propriilor sentimente și motivații și puteți exprima de ce faceți ceea ce 
faceți. Aceasta se numește inteligență intrapersonală. Intrapersonal înseamnă „în interiorul persoa-
nei”. După cum puteți vedea, acestea sunt două inteligențe separate, dar este neobișnuit să aveți una 
fără cealaltă. Învățați cel mai bine vorbind și discutând cu alți oameni, iar acest lucru vă ajută să vedeți 
cum poate fi rezolvată o problemă luând perspectiva altora. Înveți și din felul în care alți oameni îți 
răspund. Dacă vă laudă munca, probabil că o veți face la fel data viitoare. Învățarea socială depinde în 
mare măsură de feedback-ul celorlalți.   
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2.3.2 Teoria minții

Abilitățile importante pentru Co-formator și susținătorul colegilor sunt Teoria Minții, adică capacitatea 
de a lua Perspectivă. Aceste abilități sunt greu de antrenat și depind în mare măsură de tipul de diza-
bilitate pe care o aveți. Aceste abilități pot fi mai dificile pentru persoanele cu autism și persoanele cu 
dificultăți de învățare.

O activitate care a fost dezvoltată pentru a analiza teoria minții, implică și o a treia persoană (o putem 
numi Maria). Voi trei sunteți așezați la o masă, iar pe masă este o cutie de ciocolată. Toată lumea 
este conștientă de acea cutie, dar nimeni nu o deschide. Ce se întâmplă în continuare este că a treia 
persoană părăsește camera pentru o perioadă de timp – pentru a da un telefon sau ceva. Între timp, 
îl întrebi pe cursant „Ce crezi că este în cutie?”. Stagiarul răspunde pe baza exteriorului cutiei și spune 
„Ciocolată”. Deschid cutia și găsesc că conține ceva complet diferit, poate creioane. Acest lucru este 
surprinzător pentru cursant. Și acum vine întrebarea cheie: „Când Mary se întoarce, trebuie să-i arătăm. 
Dar înainte de a-i arăta, ce crede ea că este în cutie?’ Apoi, dacă cursantul posedă Teoria Minții, răs-
punsul va fi „Ciocolată”. Dacă cursantul nu posedă Teoria Minții, răspunsul va fi „Creioane”.

Cu toate acestea, chiar dacă afișați Teoria minții și arătați capacitatea de a lua perspectiva, va fi util 
să antrenați abilitatea în conformitate cu a fi un Co-formator sau un susținător de la egal la egal. Este 
foarte important ca rolurile de Co-formator și de susținător egal să știe că alți oameni ar putea să nu 
vă împărtășească punctul de vedere. De asemenea, este important să știți cum să gestionați și să 
acționați într-o situație în care există o diferență de opinie.    

ToM 1: https://www.youtube.com/watch?v=XDtjLSa50uk
ToM 2: https://www.youtube.com/watch?v=0bi0WCLJveM

Asertivitatea 

În rolul tău de co-formator, te vei confrunta cu situații provocatoare. Chiar și cele mai problematice 
probleme pot fi tratate într-o manieră respectuoasă față de cursanți. O modalitate foarte utilă de a 
face acest lucru este să fii asertiv în toate acțiunile pe care le oferi.

În gestionarea situațiilor problematice în timpul cursului, trebuie să țineți cont de bunăstarea tuturor 
cursanților. Trebuie să ții cont de calitatea mediului social în timpul sesiunii de curs.

În primul rând, aruncați o privire la definiția asertivității: exprimând direct, onest și ferm către cealaltă 
persoană sentimentele, atitudinile, opiniile sau dorințele dvs. într-un mod care respectă sentimentele, 
atitudinile și opiniile, precum și drepturile și dorințele. a altei persoane. Deci, pentru a rezuma, asertivi-
tatea este: capacitatea de a te exprima pe deplin în contact cu alți oameni.

https://www.youtube.com/watch?v=XDtjLSa50uk
https://www.youtube.com/watch?v=0bi0WCLJveM
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S-ar putea să găsiți asertivitatea utilă în multe situații problematice din viața de zi cu zi. Cu toate aces-
tea, în calitate de co-formator, trebuie să înveți cum să folosești două metode utile.  
Prima metodă se referă la problema de a oferi feedback pozitiv cursanților.
Simți emoția, dar aceasta nu este neapărat vizibilă în exteriorul tău și ceilalți oameni nu știu cum te 
simți. Trebuie să le spui. Amintiți-vă, aveți dreptul să vă simțiți emoțiile și le puteți exprima într-un mod 
asertiv.

Iată câteva exemple despre cum să exprimi emoțiile într-un mod asertiv.

„Mi-a plăcut ce ai făcut. Am încredere în voi. Sunt respectuos pentru atitudinea ta în această situ-
ație dificilă.”
‚Îmi placi. Ceea ce mi-ai spus mi-a făcut o mare plăcere. Îmi place să vorbesc cu tine.’
„Mă simt grozav în compania ta.’

Acum, iată un exercițiu care vă va permite să exersați cum să fiți aserți în a oferi feedback pozitiv altor 
persoane.

Exercițiu:
Grupul face un cerc. Alegeți alte două persoane și spuneți unul altuia o propoziție care începe cu „Îmi 
place...” -ochii, -culoarea părului, -tonul vocii... etc. Ține minte, ceea ce spui trebuie să fie adevărat și 
sincer.
La final, gândiți-vă la următoarele și discutați în grup:
„Cum te-ai simțit când ai ascultat ce ți-au spus ceilalți?”
„Cum te-ai simțit să dai feedback celorlalți?”
Când ești Co-formator și responsabil de propria sesiune de curs, acesta va fi un exercițiu bun pentru 
grupul tău.

A doua metodă este despre modul în care vă gestionați propriul sentiment de enervare în situații sau 
cu privire la cursanții dvs. Iată câteva sfaturi utile despre cum să faci acest lucru.
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Cele 4 etape ale exprimării asertive a furiei:

1. Furnizeaza informatii 

În această etapă informați persoana că un anumit comportament este inconfortabil pentru dvs.
De exemplu:
„Îmi este greu când vorbești tot timpul în timpul cursului. Te rog opreste-te.”

2. Exprimarea sentimentelor 

Dacă ceea ce ai spus în prima etapă nu a determinat schimbarea comportamentului enervant, îi infor-
mezi persoana despre sentimentele tale în acea situație.
De exemplu:
„Te rog nu mai vorbi, este cu adevărat enervan!’”

3. Apel la reguli 

Când nici asta nu a funcționat, apelezi la reguli pentru a te ajuta să obții schimbarea comportamentu-
lui.
De exemplu:
„Dacă nu te oprești din vorbit, te voi cere să părăsești întâlnirea.” 

4. Aplicarea regulilor 

În această etapă, trebuie să acționați conform anunțului dvs. din a treia etapă.
De exemplu:
„Încă vorbești. Vă rugăm să părăsiți întâlnirea acum!”

Amintiți-vă că răspunsurile dvs. trebuie să fie într-o manieră asertivă. Stai calm și nu ridica vocea.  
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3.1 Cum învățăm?

Acum te-ai decis să devii co-formator. Ați decis să-i ajutați pe formatori să ajute un grup de oameni în 
călătoria lor să facă schimbări în viața lor. Acum veți afla mai multe despre cum învață alții. Experiența 
pe care o obțineți în timpul acestui curs este cel mai mare factor de influență asupra dezvoltării dum-
neavoastră în a deveni co-formator.

Propria ta experiență va fi valoroasă pentru grupurile cu care vei lucra în viitor. La începutul acestui 
curs, vei învăța făcând exerciții și observând ceea ce face formatorul în timpul lecțiilor.

Scopul cursului este să vă permită să efectuați blocuri de curs pe cont propriu. Apoi, trebuie să vă gân-
diți ce joc de rol va aduce mai multe cunoștințe și experiență în viața participantului. Acordați o atenție 
deosebită următoarelor elemente de bază și pregătiți-vă să exersați.

3.1.1 Stiluri de invatare

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 cum învățăm și ce ar trebui să 
fie conștient de profesorul pentru a facilita învățarea.

Ciclul de învățare prin experiență

Unul dintre cei care a dezvoltat o teorie a învățării este teoreticianul educațional David Kolb. El crede 
că învățarea este un proces ciclic continuu. Acest ciclu este format din patru etape.

•  Faza 1: A FACE, adică experiență concretă.
•  Faza 2: OBSERVAREA înseamnă observare și gândire la observație.
•  Faza 3: G NDIRE, adică conceptualizare abstractă sau înțelegere
•  Faza 4: PLANIFICAREA, adică experimentarea activă

Teoria Kolb se bazează pe faptul că fiecare persoană ajunge într-o situație de pregătire cu o varietate 
de experiențe de viață, ceva educație anterioară, sub formă de pregătire formală sau informală. În 
calitate de co-formator, trebuie să fii conștient de acest lucru și să respecți faptul că cursanții tăi sau 
persoana pe care o susții învață diferit decât tine.

De fapt, Kolb spune că toată învățarea este reînvățare, deoarece învățarea este un proces continuu 
care se bazează pe experiență. Toate etapele acestui ciclu vor trebui finalizate înainte ca învățarea 
adevărată să poată avea loc. Fiecare etapă ajută cursantul să schimbe înțelegerea și așteptările.

3. A deveni co-formator (doar pentru co-formator)
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Cum să predați o abilitate?

Știați că predarea unei abilități, orice abilitate, se poate face în doar patru pași? Când vă asumați sarci-
na de a preda cuiva o abilitate, scopul principal este ca cursanții să poată face abilitățile singuri.
Să începem cu o poveste și vei vedea:

Ori de câte ori îmi amintesc de copilăria mea, nu mi-o pot imagina fără bucuria de a merge pe bicicle-
tă. Am amintiri grozave despre plimbările scurte și lungi pe bicicletă cu prietenii mei. Mulți oameni 
cred că mersul pe bicicletă este o abilitate „vitală” de viață.
Dar, înainte de a putea merge cu bicicleta, trebuia să învăț să merg cu ea, din fericire am avut fratele 
meu care m-a învățat. La început, mi-a spus ce avea să învețe și mi-a explicat câteva cunoștințe de 
bază despre cum să încep să mergi pe bicicletă, cum să păstrez echilibrul, cum să frânez și cum să 
mă opresc, apoi mi-a arătat cum să fac toate astea. Până acum e bine, părea destul de ușor, dar apoi 
mi-a spus: „Acum e rândul tău!” M-am speriat și nervos la început. Dar am încercat să merg cu bicicle-
ta și bineînțeles că am avut niște dificultăți. Fratele meu m-a tot sprijinit, spunându-mi ce greșesc și 
cum să mă fac mai bine. Și până la urmă, am stăpânit deprinderea de a merge pe bicicletă.     

Cei PATRU PASI ai predării deprinderilor

1.  Spuneți cursanților ce vor învăța 

Începeți prin a le oferi obiectivele de învățare. Trebuie să încercați să vă asigurați că toată lumea înțele-
ge ce urmează să învețe și de ce. În timpul acestui proces inițial, veți vedea că cursanții se implică mai 
mult în propriul proces de învățare atunci când știu ce trebuie să învețe.

Pentru ca acest lucru să fie posibil, trebuie să aveți un plan clar cu obiective, conținut structurat și 
materiale de învățare adecvate.
Dar este suficient, crezi? Nu, nu este. Este de o importanță crucială ca tu, în calitate de co-formator, 
să îi faci pe cursanți să se simtă în siguranță, să știe că îi înțelegi și că le dorești numai bine. Pentru a 
face acest lucru, trebuie să-ți alegi cu atenție stilul de comunicare. Poate fi înțelept să folosiți exemple 
concrete de ceea ce va fi predat folosind metafore, povestiri și videoclipuri. Acest lucru ar putea da 
mai multă valoare și sens procesului de învățare.

Ideea din spatele formării este de a implica și încuraja cursanții în procesul de învățare a noilor abili-
tăți.

2. Montrez-leur comment faire 

Așadar, după ce ați terminat de explicat ce vor învăța și de ce, trebuie să le arătați cum să facă abilită-
țile. Unele sfaturi bune sunt să luați în considerare cu atenție ce abilități le puteți lua la predare. Abilita-
tea pe care o predai trebuie sa iti vina naturala, trebuie sa fii foarte competent la aceasta abilitate.
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Motivul pentru importanța pasului 2 este că mulți cursanți se simt mai confortabil și mai încrezători 
după ce îl urmăresc pe co-formator îndeplinește sarcina. O demonstrație oferă un model vizual și este 
mai eficientă decât doar o explicație a modului în care se face.

Demonstrația trebuie făcută pas cu pas și trebuie să vă asigurați că oferiți o explicație fiecărui pas pe 
măsură ce mergeți. Faceți-l interesant atragând atenția asupra detaliilor importante pentru a preveni 
pierderea atenției cursanților.

Când faceți demonstrația, este important să nu faceți greșeli. Dacă faceți greșeli, cursanții pot găsi 
sarcina prea dificilă pentru ei. Acest lucru vă va îngreuna să-i mențineți entuziasmați și motivați.

Amintiți-vă, în timpul demonstrației, cursanților ar trebui să li se ofere posibilitatea de a pune întrebări.

3. Lasă-i să o facă 

Când ați terminat demonstrația, este rândul cursanților să o încerce. Veți vedea că unii cursanți sunt 
dornici să încerce, iar altora le este frică să încerce. Ar trebui să-i lași pe cei dornici să plece primii și, 
observându-i pe ceilalți, să te simți mai puțin frică.

Laudă fiecare cursant după ce a încercat. Amintiți-vă să lăudați în mod specific pentru ceea ce au 
făcut și să-i lăudați și pentru că au practicat. Este important să-i sprijiniți în faza de dezvoltare a abili-
tăților și să-i faceți să vadă că este nevoie de practică continuă pentru a deveni bun.

Amintiți-vă că atunci când încearcă o abilitate pentru prima dată, este normal să fie teamă. Este im-
portant să se simtă liber să pună întrebări pe măsură ce încearcă abilitățile. Puteți încuraja adresarea 
întrebărilor și capacitatea de a-și conduce propriul proces de învățare, oferindu-le exerciții pe aceasta.

4. Autoevaluare 

Poate ați observat că la pasul 3 nu trebuie să le subliniați greșelile, ci doar să le susțineți încercarea. 
Motivul pentru aceasta este că nu este treaba ta să le spui ce au greșit. Trebuie să-și dea seama sin-
guri. Ei trebuie să-și revizuiască propria performanță și să găsească soluții pentru propriile greșeli.
Este datoria ta să-i ghidezi prin asta. Stagiarii ar trebui să revizuiască fiecare pas și să afle ce au făcut 
bine și ce trebuie să îmbunătățească.

Iată câteva întrebări orientative pentru a sprijini autoevaluarea:

•  Ce pași am făcut bine?
•  Cum m-am simțit când am făcut-o?
•  Acum, aș face ceva diferit?
•  Ce pot face pentru a îmbunătăți?
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În calitate de co-formator, oferiți feedback atunci când cursanții își termină autoevaluarea. Oferiți feed-
back în conformitate cu acești trei pași:

a) Menționați ce a funcționat și dați exemple de comportamente și acțiuni bine executate (felicitați 
cursanții pentru ceea ce au făcut bine, pentru efortul și angajamentul lor).

b) Identificați ceea ce ar fi putut fi mai bun ca un ghid pentru a-i ajuta să se îmbunătățească și să-i 
mențineți implicați în dezvoltarea abilităților.

c) Identificați aspectul care s-a remarcat cel mai mult.

Totuși, și aici vine ceva extrem de important: NU folosiți cuvântul DAR, folosiți cuvântul ȘI. Iată de ce:

Când dai mai întâi o declarație pozitivă și apoi continui cu DAR, puterea cuvintelor de laudă dispare. 
Dacă, pe de altă parte, legați cele două afirmații cu AND, efectul este complet diferit. Acum afirmațiile 
par încurajatoare. Ca prin magie, aproape.

Treaba ta este să observi și să hrănești fiecare îmbunătățire pe care o fac. Atunci îi vei face pe cursanți 
să se simtă apreciați. Acest lucru este mult mai important decât să le reamintești că întotdeauna pot 
face mai bine. Ei știu asta. Ceea ce nu știu despre fiecare îmbunătățire mică pe care o fac de fiecare 
dată când repetă abilitățile. Datorită experienței tale cu privire la această abilitate, vezi acele mici îm-
bunătățiri și le poți spune despre asta.

Educație bazată pe performanță   

Educația bazată pe performanță înseamnă că vă folosiți cunoștințele și abilitățile în contextul sarcini-
lor practice. Te implici cu produsul final, dar și cu procesul în care va trebui să rezolvi probleme și să iei 
decizii.

În plus, prin educația bazată pe performanță vei dezvolta și alte dimensiuni ale învățării, și anume as-
pectele afective, sociale și metacognitive ale învățării. 

Aspectul afectiv/emoțional al învățării: Educația bazată pe performanță vă permite să participați la 
sarcini interesante și semnificative. Vă ajută să dezvoltați un sentiment de mândrie în munca dvs., 
oferindu-vă încredere în abilitățile țintă.

Aspectul social al învățării: prin interacțiunea între egali pe care o necesită sarcinile bazate pe per-
formanță, dezvoltați abilități sociale utile pentru viață. O astfel de muncă de cooperare duce la îndru-
marea 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.

Aspectul metacognitiv al învățării: aceasta înseamnă că vă gândiți la propria învățare. Iar abilitățile 
precum reflecția și autoevaluarea contribuie, de asemenea, la procesul de învățare. Când vi se cere să 
vă gândiți la ceea ce învățați, la modul în care învățați și la cât de bine progresați, dezvoltați abilități 
care vă fac mai independent și mai critic.
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Design universal pentru învățare

Citind cele de mai sus, vi se poate părea că un singur tip de învățare funcționează pentru fiecare per-
soană. Nu este cazul. De fapt, oamenii preferă un amestec de tipuri, în funcție de abilitățile învățate. În 
calitate de co-formator, este posibil să aveți un grup de oameni cu stiluri diferite de învățare. De aceea, 
este important să oferiți medii flexibile de învățare și spații de învățare care să se potrivească cu dife-
rențele individuale de învățare.
Scopul Universal Design for Learning (UDL) este de a folosi o varietate de metode de predare pentru a 
elimina orice bariere în calea învățării și pentru a oferi tuturor cursanților șanse egale de a reuși. Este 
vorba despre construirea unei flexibilități care poate fi ajustată pentru punctele forte și nevoile fiecărui 
cursant.

Cele 3 principii principale ale UDL sunt:

Reprezentare: UDL recomandă oferirea de informații în mai multe formate. De exemplu, manualele 
sunt în primul rând vizuale. Dar furnizarea de text, audio, video și învățare practică oferă tuturor oa-
menilor șansa de a accesa materialul în orice mod este cel mai potrivit pentru punctele lor forte de 
învățare.

Acțiune și expresie: UDL sugerează să ofere cursanților mai multe modalități de a interacționa cu 
materialul și de a arăta ceea ce au învățat. De exemplu, cursanții pot alege între a scrie o activitate pe 
hârtie, a face o prezentare orală sau a face un proiect de grup.

Implicare: UDL încurajează formatorii să caute mai multe moduri de a motiva cursanții. Permiterea 
cursanților să facă alegeri și atribuirea unor sarcini care se simt relevante pentru viața lor sunt câteva 
exemple despre cum le puteți menține interesul.

3.1.2 Cum să folosiți motivația proprie a stagiarului?

Trebuie să scoți în evidență motivația persoanei de a învăța.

Există 3 forme de motivație:

•  Motivație intrinsecă: Activitatea pe care o desfășurați este o recompensă în sine, sau o recom-
pensă interioară. Când faci o activitate, îți place să o faci din motivație intrinsecă sau interioară. 
A învăța despre subiectele care te interesează este mult mai plină de satisfacții interioare decât 
a învăța despre ceva care nu este interesant. 

•  Motivația extrinsecă: Activitatea pe care o desfășurați este menținută din cauza unor factori ex-
terni precum recompensa, pedeapsa, obligația și așa mai departe. Înveți subiectele plictisitoare 
pentru că primești laude și recompense pentru asta. Sau mergi la dentist pentru îndepărtarea 
durerii de dinți. Sau ridici poșta în fiecare zi pentru că este un obicei. 
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•  Lipsa motivației: Lucrurile pe care le faci nu ai idee de ce le faci. Aici motivația este ascunsă sau 
subtilă, iar îndeplinirea sarcinii nu are un scop evident pentru tine. Ar putea, pe de altă parte, să 
pară intenționat pentru altcineva, dar nu și pentru tine.

Trebuie să recunoașteți motivația cursantului dvs. Apoi vă puteți pregăti și adapta prezentarea în con-
secință, iar cursanții dvs. vor învăța mai ușor. De asemenea, veți obține o imagine mai bună a dinamicii 
grupului și veți putea preveni dezacordurile și alte tulburări.

Prin acest exercițiu următor, veți obține câteva sfaturi despre cum să ajutați persoanele să exprime 
ceea ce le motivează să participe la o activitate.

Activitatea 5.3.2 Cinci de ce

3.2 Cum se efectuează o prezentare

Limitele atenției umane

Înainte de a începe să înveți și să exersezi prezentările, trebuie să ții cont de faptul că creierul uman 
poate gestiona doar o anumită cantitate de informații la un moment dat. Noi, oamenii, ne putem con-
centra eficient doar pentru o anumită perioadă de timp. Aceasta variază de la persoană la persoană și 
depinde de context (situație și subiect). Unele cercetări au arătat că creierul adult poate acorda atenție 
eficient timp de 20 – 30 de minute. De fapt, nu este atât de lung și este important să fii conștient de 
acest lucru.

În rolul dvs. de co-formator, trebuie să aveți cunoștințe despre nivelul de cogniție și capacitatea de per-
cepție a stagiarului. Acest lucru este crucial pentru ca informațiile noi să poată fi prezentate în modul 
cel mai ușor de înțeles pentru persoană. Când planificați, organizați și prezentați cursanților, luați în 
considerare următoarele aspecte legate de atenție: 

Sfaturi pentru co-formatori:

•  Stabiliți o limită de aproximativ 7 idei noi la un moment dat în timpul unei sesiuni de curs.
•  Organizați informațiile pe teme sau grupuri. Acest lucru îi va ajuta pe cursanții să facă noile infor-

mații să se potrivească în cunoștințele lor existente și să le amintească. Puteți utiliza ajutoare de 
memorie, cum ar fi acronime sau ajutoare vizuale.

•  Acordați timp pentru a vă implica și a absorbi informații noi.
•  La sfârșitul fiecărei teme, acordați cursanților ceva timp să se gândească la ceea ce au învățat. 

Aceasta ar putea fi o discuție la final, rezolvarea unor probleme, legarea noilor informații cu expe-
riența, sau pur și simplu acordarea timpului de experimentare cu materialele în cazul sesiunilor 
practice.

•  Folosiți repetiția, dar nu exagerați pentru că riscați ca cursanții să-și piardă interesul.
•  Căutați semne de oboseală sau plictiseală și acordați cursanților o scurtă pauză.
•  Folosiți diferite moduri de transmitere a informațiilor pe măsură ce oamenii învață în moduri 

diferite.
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3.2.1 Facilitare vs Prezentare

Care este diferența dintre facilitare și prezentare, vă puteți întreba? La începutul acestui curs ați fost 
ghidat prin subiectul „Prezentare”. V-ați implicat în exerciții pentru a vă promova dezvoltarea abilităților 
de prezentare și ați dobândit o experiență valoroasă în modul de prezentare.

Poate chiar ai o familiaritate anterioară cu prezentarea. Poate ați mai participat la prezentări în trecut. 
Atunci ai ști că, dacă consideri experiența ca fiind bună sau rea, aceasta depinde foarte mult de pre-
zentator. S-ar putea să fi considerat prezentarea ca fiind bună dacă prezentatorul ar fi arătat diapozi-
tive, a spus povestea și și-a păstrat atenția pe tot parcursul sesiunii. Pe de altă parte, este posibil să fi 
considerat o prezentare ca fiind proastă dacă prezentatorul doar a citit conținutul diapozitivului și nu a 
făcut niciodată un efort pentru a vă menține implicat.

Deci, ce este facilitarea, atunci. Ei bine, facilitarea este complet diferită de prezentare. În calitate de fa-
cilitator, faci parte dintr-o echipă în care toți membrii sunt la fel de importanți. Rolul tău în echipă 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 ai o echipă bună cu care să lucrezi. Depinde de tine să-i menții inte-
resați și deschiși. Și în cele ce urmează, asta vei învăța cum să faci.

Cum să te prezinți ca facilitator? 
Ce fac facilitatorii?

Iată o activitate pentru exersarea abilităților de prezentare. Această activitate poate fi folosită ca un 
spărgător de gheață la începutul unei zile de curs. Este o modalitate relaxată și distractivă de a vă des-
chide în fața publicului și de a exersa abilitățile de prezentare. La sfârșitul activității va avea loc o dez-
batere și o discuție de grup facilitată de formatorul dumneavoastră. Acest lucru va asigura un transfer 
eficient al învățării. Grupul va discuta prezentare versus facilitare, cum s-au simțit, ce provocări au 
avut, ce au învățat din aceasta și mai ales cum pot aplica ceea ce au învățat în viața reală.

Activitatea 6.3.1 Dinamica prezentării

https://www.youtube.com/watch?v=waX-xrVGpPk
https://www.youtube.com/watch?v=UDLGjKBHSXg
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3.3 Stabilirea si mentinerea dinamicii de grup

În această activitate veți experimenta dificultățile și avantajele muncii în echipă. Este o activitate com-
plexă în care veți descoperi provocarea de a stabili un obiectiv și apoi de a elabora și începe să utilizați 
un plan de acțiune. Obiectivele specifice sunt legate de termenele și responsabilitățile specifice pe 
care le avem în viața personală și în viața profesională. .Această activitate te va face să exersezi toți 
pașii, provocările și marele avantaj pe care îl are o muncă de grup.

Activitatea 6.3.3 Insula

În această activitate următoare veți experimenta un alt tip de dinamică de grup. Sunteți pe cale să 
jucați o poveste în care, în grupuri, va trebui să vă decideți asupra unui clasament al personajelor din 
poveste. Povestea vi se citește și apoi formatorul vă va cere să evaluați personajele de la cel mai bun 
la cel mai rău.
Apoi, trebuie să grupați personajele în echipe și să discutați selecțiile pentru a găsi un consens comun 
în următoarele câteva minute. După cum veți descoperi, veți începe să aveți păreri asupra selecțiilor 
până când veți ajunge la un compromis.

În cele din urmă, valoarea acestui exercițiu vine din debriefing. Formatorul va sublinia valoarea accep-
tării diferitelor valori și viziune asupra lumii ale celuilalt și înțelegerea faptului că nu există un răspuns 
corect sau greșit.

Activitatea 6.3.2 Povestea lui Abigail

3.4 Cum se efectuează un anumit bloc de curs

Ești aproape gata să pleci acum. Aceasta este ultima secțiune a cursului de co-formator și în curând 
vă veți folosi noile abilități în cursele din viața reală. Până acum probabil că începi să te simți încreză-
tor în rolul de co-formator, dar poate că te simți puțin speriat și nesigur. Nu vă faceți griji, acest lucru 
este complet normal. Cu toate acestea, pentru a vă face să vă simțiți și mai încrezători, acum veți 
exersa efectuarea unui bloc de curs. Dar, mai întâi, iată un exemplu pe care să-l citești și care te poate 
ajuta în repetiția ta „în direct”.
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Pregătirea: 
•  Citiți formatorul de predare a abilităților și discutați cu formatorul cum să facilitați cel mai bine 

predarea.
•  Asigurați-vă că știți ce nevoi au participanții și cum să le satisfacă nevoile.
•  Faceți un plan de facilitare. Ai nevoie de instrumente sau materiale? De cât timp vei avea nevoie? 

Cum veți prezenta materialul și cum veți organiza activități de grup?
•  Faceți prezentarea și repetați-o.
•  Pregătiți o prezentare și o discuție despre cum să decideți dacă este un moment bun pentru a vă 

prezenta.
•  Pregătiți o activitate de exersare despre cum să vă apropiați de persoană.
•  Pregătiți o activitate de joc de rol despre cum să vă prezentați.
•  Pregătiți o activitate de joc de rol despre cum să întrebați numele cuiva.
•  Asigurați-vă că camera este ordonată și că tot materialul este disponibil.

Realizarea:
•  Bun venit grupului.
•  Urmați-vă planul.
•  Lăudați pe măsură ce mergeți.
•  Închideți-vă sesiunea într-un mod fericit.

Evaluarea:
•  Evaluează împreună cu formatorul cum a decurs blocul tău de curs. Amintiți-vă de feedback 

când vă pregătiți următorul bloc de curs alocat.

Activitatea 6.3.4 Co-formatorul ideal

Intră în direct    
Acum, alegeți abilitatile pe care să o predați sau primiți una desemnată de la formator. Faceți un plan, 
urmați-l și evaluați. 
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4. A deveni un susținător de la egal la egal (numai pentru 
susținător de la egal la egal)

4.1 Reflectați asupra experienței și cunoștințelor dvs

First of all, it’s important to know
what does reflection means

First of all, it’s important to know
what does reflection means

În acest scop, poți spune că Reflecția este o analiză conștientă a experiențelor tale trecute, bune sau 
rele. Da, și rău, dar trebuie să vă faceți griji pentru că se pune accentul pe învățarea pozitivă pe care o 
obțineți din aceasta.
Reflecția se referă și la gândurile tale și la felurile tale de a face lucrurile. S-ar putea să ajungi la con-
cluzia că poți chiar să înveți din greșelile tale și că există întotdeauna loc de îmbunătățit și de a face 
mai bine.
John Dewey spune astfel: „Nu învățăm din experiență... învățăm din reflectarea asupra experienței.”
Reflecția provoacă modul în care faci lucrurile, gândurile și presupunerile tale și îți permite să-ți întă-
rești acțiunile, convingerile și înțelegerea despre tine.
Scopul reflecției este să-ți îmbunătățești cunoștințele despre tine și despre contextul în care te afli și 
să-i aduci sens pentru a planifica prezentul și viitorul.
Experiența este procesul de a face și de a vedea lucruri și de a vi se întâmplă lucruri. Puteți numi asta 
o abilitate sau cunoștințe pe care le obțineți făcând ceva. Experiența sunt și emoțiile pe care le ai pe 
tot parcursul procesului și pe care ulterior le asociezi cu un anumit eveniment. Pentru a avea experien-
ță în ceva, timpul petrecut făcând ceva, cum ar fi un anumit loc de muncă, este important.

EXPERIENTA SE INCARCA...

Și, în sfârșit, iată o scurtă definiție a Cunoașterii. Cunoașterea este informații despre un subiect 
pe care îl obțineți prin experiență sau studiu, fie cunoscut de o persoană, fie de oameni în general. 
Cunoașterea este înțelegerea cuiva sau a ceva, cum ar fi fapte (cunoștințe propoziționale), abilități 
(cunoștințe procedurale) sau obiecte (cunoștințe cunoștințe).

Cuvinte dificile, poate, dar cel mai important lucru pentru tine de reținut este că cunoștințele pot lua 
mai multe forme. De fapt, cunoștințele se pot referi și la o înțelegere teoretică sau practică a unui su-
biect. Și, în sfârșit, cunoașterea se referă la emoțiile tale și la modul în care le gestionezi.
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„O greșeală îți crește experiența, iar experiența îți scade greșelile. Înveți din greșelile tale, apoi alții învață 
din succesul tău.”  Bhupendra Nath
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Activitatea 2.2.3 Portretul meu

Activitatea 2.2.1 Linia de salvare

4.2 Abilități de comunicare

În rolul tău de susținător, capacitatea ta de a comunica este una dintre cele mai importante abilități 
de care ai nevoie. Vă va fi util să fiți conștient de modul în care comunicați. Apoi puteți determina ce 
abilități aveți deja de care aveți nevoie atunci când sunteți un susținător de la egal la egal și ce abilități 
trebuie să lucrați. Așa-numitele abilități soft, inclusiv abilitățile de comunicare, sunt mai greu de stăpâ-
nit, deoarece regulile se schimbă în funcție de locul în care te afli și de oamenii cu care te afli.

A fi un susținător egal nu înseamnă doar muncă. Este important să cunoașteți persoana cu care lucrați 
și să vă bucurați de puțin timp social și de o discuție în timpul pauzelor.
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Cu toate acestea, există subiecte care sunt mai sensibile: religie, politică sau finanțe, de asemenea, 
alte subiecte personale, cum ar fi rasa, orientarea sexuală sau anumite caracteristici fizice (inclusiv 
vârsta, înălțimea sau greutatea unei persoane). De asemenea, ar trebui să fiți atenți când vorbiți despre 
handicapul cuiva. Asigurați-vă că persoana pe care o susțineți a dezvăluit aceste informații și că este 
în regulă să vorbiți despre asta. În caz contrar, poate face persoana să se simtă inconfortabil.

4.2.1 How to talk about yourself

Ai simțit vreodată că întâlnirea și discuția cu oameni noi poate fi uneori o situație stresantă? De fapt, 
poți exersa cum să vorbești despre tine în situațiile în care cunoști oameni noi. Acest lucru vă va face 
să vă simțiți mai confortabil, veți părea mai încrezător în sine și mai interesant. Iată o listă cu activități 
din care să alegi:

•  Prezentându-te „Activitatea „The Elevator Pitch”
•  Începerea unei conversații
•  Participarea la o conversație începută de alții
•  Continuarea unei conversații
•  Încheierea unei conversații

Pentru a te prezenta folosește această activitate:
Activitatea 6.2.4 Pitch Elevator

Pentru restul abilităților utilizați această activitate:
Activitatea 4.5.1 Întâlnirea cu alții și purtarea unei conversații

4.2.2 Bazele coaching-ului

Bazele coaching-ului
Iată o definiție simplă a coaching-ului: „Coaching-ul este un proces care are ca scop îmbunătățirea per-
formanței și se concentrează pe „aici și acum” mai degrabă decât pe trecutul sau viitorul îndepărtat”.

Iată o definiție mai avansată a coaching-ului: Federația Internațională de Coaching (ICF) definește coa-
ching-ul ca „un parteneriat care accelerează ritmul de învățare, performanța și progresul clientului pe 
plan personal și profesional”. Institutul European de Coaching (ECI) adaugă, de asemenea, informații 
esențiale la definiția termenului și anume că acest proces „ajută clientul să renunțe la ceea ce este 
acum pentru a deveni ceea ce își dorește să devină”.

Probabil ați mai auzit despre coaching și poate chiar ați primit ajutor de la un formator. Atunci ai expe-
rimentat deja că formatorul nu este un expert, ci, în schimb, formatorul este un facilitator al învățării.
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Practic, formatorul ajută persoana să-și îmbunătățească propria performanță. Altfel spus, formatorul 
ajută persoana să învețe. Ca un bun formator trebuie să crezi că individul are întotdeauna răspunsul la 
propriile probleme, dar înțelege că poate avea nevoie de ajutor pentru a găsi răspunsul.
Continuați să citiți și veți afla mai multe despre coaching. De asemenea, veți ajunge să exersați și să 
vă dezvoltați propriile abilități de coaching.

Câteva principii în Coaching

Ascultarea: tu, ca formator, trebuie să fii capabil să asculți cu atenție persoana pe care o susții. 
Aceasta înseamnă că trebuie să fii atent la ceea ce spune cealaltă persoană și să urmărești și limbajul 
corpului. Trebuie să înțelegeți cum se simte persoana respectivă și să vă raportați la asta.

Cum să pui întrebări bune: Nu există răspunsuri greșite, ci doar întrebări greșite. În coaching, întrebări-
le sunt cele care fac diferența între eșec și succes. Nici o presiune.

Feedback: Persoana pe care o sprijiniți trebuie să obțină răspunsuri de la dvs. în timpul conversațiilor 
de coaching. Acest lucru este important în procesul de schimbare a persoanei. Amintiți-vă, feedback-ul 
trebuie să fie adevărat și rostit într-un mod sincer.

Multiplicitate: în calitate de formator, trebuie să îi oferi persoanei pe care o susții șansa de a vedea 
situația din perspective diferite. Persoana pe care o susțineți poate fi într-o situație dificilă și poate să 
nu vadă că este mai mult decât ceea ce vede persoana respectivă.

Încredere. Veți descoperi că procesul de susținere și coaching se va opri dacă nu aveți încrederea și 
încrederea persoanei respective. Câștigi încredere acționând cu sinceritate, respectându-ți promisiuni-
le și respectându-ți cu sprijinul tău. 

Limitări. Rolul tău de formator în procesul de sprijin îți permite să-ți limitezi atenția către povestea de 
viață a persoanei și toate problemele care urmează. Asigurați-vă că nu vă asumați rolul de consilier. 
De asemenea, nu uitați, nu trebuie să oferiți sfaturi, ci doar să sprijiniți propria persoană în explorarea 
posibilităților.

Prezenţă. Pur și simplu nu poți face niciunul dintre principiile și tehnicile de coaching dacă nu ești 
prezent. Nu poți să stai și să te gândești la ce să mănânci la cină atunci când îți îndeplinești sarcina de 
susținător. Trebuie să vă îndreptați toată atenția către persoană și să o păstrați acolo.

Tăcere. Există o linie fină între liniștea incomodă și liniștea bună. Trebuie să aveți grijă să nu umpleți 
fiecare gol din conversație cu propria voastră vorbire. Uneori, tăcerea este bună și o face pe persoană 
să mediteze și să reflecteze înainte de a elabora mai departe. Îndrăznește să aștepți . 

Tehnici de coaching
În calitate de susținător egal, nu trebuie să fii Campionul Mondial al Coaching-ului. Dar învățarea 
despre principiile și tehnicile te va ajuta în călătoria ta de a fi cel mai bun susținător de egali pentru 
persoana ta. Iată câteva tehnici și instrumente utile de coaching:
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Tehnica de stabilire a obiectivelor SMART
Ce înseamnă obiectivele SMART, s-ar putea să vă întrebați? Înseamnă că obiectivele pe care ți le-ai 
stabilit sunt concrete și mai ușor de atins. Obiectivele sunt mai ușor de îndeplinit atunci când sunt 
clare, specifice și împărțite în pași pe care îi puteți gestiona și măsura. Obiectivele tale trebuie să fie:

Ce vrei sa faci?

Specific Masurabile Abordabil Relevant Timp delimitat 

Cum stii cand  
le-ai atins?

Este in puterea ta 
sa-l realizezi?

Este realist ca il 
poti realiza? 

Cand exact vrei sa 
il realizezi?

Folosind această tehnică, îți poți transforma obiectivul „Vreau să fiu fericit” în „Vreau să fac ceva în 
fiecare zi care să mă facă să mă simt fericit „. 

Exersați scrierea unor obiective SMART cu următoarea activitate.

Activitatea 5.4.5 Obiective SMART

Tehnica de punctare a ideii de aur
La sfârșitul sesiunii de susținere, puteți întreba persoana: „La ce credeți că v-a dat cel mai mult de gân-
dit în această sesiune de coaching?” Acest check-in face persoana să se gândească la ceea ce a fost 
valoros în timpul sesiunii. Poate că persoana primește un moment „aha”.

Folosiți întrebări deschise
În rolul dvs. de susținător egal cu această strategie de coaching, trebuie să vă amintiți să utilizați 
întrebări deschise. Această tehnică ajută persoana să ofere mai multe informații în răspuns, cum ar fi 
sentimentele, atitudinile și înțelegerea subiectului. Dacă pui întrebări închise, probabil că vei primi doar 
răspunsuri da sau nu, chiar și doar o ridicare din umeri.
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Tema pentru acasă în Coaching
Oh, nu, poate te gândești. Poate că experiența ta cu temele este cel mai plictisitor lucru din lume. În 
coaching, însă, temele pentru acasă sunt o modalitate bună de a menține persoana în flux cu procesul 
și de a vedea imaginea totală a procesului. În timpul conversațiilor dvs., puteți oferi persoanei feed-
back cu privire la teme, despre care vă amintiți că va trebui să fie adevărat, sincer și specific.

Modelul GROW (creștere)
Acest lucru poate arăta similar cu „tehnica SMART-goal. Modelul Grow este o metodă simplă de stabi-
lire a obiectivelor și de rezolvare a problemelor în coaching. Acest model include patru etape, câte una 
pentru fiecare literă în GROW.

Scop – reprezintă acel obiectiv specific pe care persoana dorește să-l atingă

Realitate – Cât de mare este decalajul dintre status quo și situația obiectivă?

Obstacole și opțiuni – Ce împiedică persoana să ajungă sau să se apropie de atingerea scopului? 
Când știi ce este, poți găsi opțiuni pentru a scăpa de obstacole.

Calea înainte – Când cunoașteți obstacolele și ați elaborat opțiuni, transformați-vă într-o cale către 
obiectiv. 

4.2.3 Cum să-ți împărtășești experiența și să dai sfaturi?

Cum să oferi feedback constructiv
Feedback constructiv, ce este acesta de fapt? Și când ar trebui să-l folosești? Poate că titlul te-a făcut 
să te întrebi tocmai asta. Deci, practic, feedback-ul constructiv înseamnă că va trebui să vorbiți cu 
persoana pe care o susțineți despre ceva care nu este corect sau despre ceva care ar trebui să fie mai 
bun. Un alt cuvânt pentru aceasta este critică, dar acel cuvânt are un ton negativ și, prin urmare, ar 
trebui să utilizați feedback constructiv. Și există modalități de a face acest lucru, astfel încât persoana 
pe care o susțineți să nu se simtă prea rău după aceea, ci să o vadă ca pe un mod de a învăța. Dar cel 
mai important, gândește-te înainte de a acționa.
 
1. Aflați dacă este necesar. Gândiți-vă la problemă și aflați dacă este necesară o sesiune de feed-

back. Apoi trebuie să decideți care doriți să fie rezultatul. Crezi că va funcționa? 

2. Pregătiți-vă în prealabil. Feedback-ul trebuie să fie constructiv. Aceasta înseamnă că trebuie să 
oferiți exemple concrete și să oferiți feedback-ul cât de atent și cu tact puteți. Adună fapte și 
folosește exemple pentru a arăta persoanei ce vrei să spui. Apoi lucrați împreună pentru a găsi o 
soluție la problemă. Să sperăm că tu și persoana pe care o susții vei menține relația ta și chiar o 
vei face mai bună. 
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3. Concentrați-vă pe muncă, nu pe persoană. Asigurați-vă că indicați doar exemple reale și faceți-o 
într-un mod profesionist. Trebuie să evitați să menționați personalitatea sau caracterul persoanei 
și, în schimb, să explicați clar că aceasta este o problemă rezolvabilă, legată de formare, cu care 
doriți să ajutați persoana. 

4. Fii sincer. Vrei să arăți persoanei că ești acolo pentru a ajuta, nu o doborî sau să subliniezi greșeli-
le. Feedback-ul dvs. ar trebui să fie sincer și real, la fel și oferta dvs. de ajutor. Aceasta înseamnă 
că, în rolul tău de susținător egal, va trebui să-ți îndeplinești promisiunea. 

Activitate pentru învățare și exersare: 
Jocuri de rol oferind feedback constructiv atunci când persoana pe care o susțineți vine târziu două 
zile la rând la sesiuni. 

Cum să primiți feedback constructiv
Deci, acum este invers. Tu ești cel care primește feedback-ul constructiv. Amintiți-vă că nu toți au 
primit instruire pentru a oferi acest tip de feedback, așa cum ați făcut dumneavoastră. De aceea este 
important să exersați cum să primiți feedback constructiv și să vedeți valoarea învățării pe care vi le 
oferă. 

1. Opriți-vă prima reacție    
La primul semn de critică, înainte de a face ceva, oprește-te. Într-adevăr. Incearca sa nu reactionezi de-
loc! Veți avea la dispoziție cel puțin o secundă pentru a vă opri reacția. În timp ce o secundă pare ne-
semnificativă în viața reală, este suficient timp pentru ca creierul tău să proceseze o situație. Și în acel 
moment, putem opri o expresie facială negativă sau o remarcă și să vă amintim să rămâneți calmi.

2. Amintiți-vă de avantajul obținerii de feedback.   
Amintiți-vă că beneficiile primirii criticilor constructive sunt îmbunătățirea abilităților, a produsului de 
lucru și a relațiilor. De asemenea, amintiți-vă că nimeni nu este perfect. Ești om și faci greșeli și arăți 
slăbiciuni la fel ca toți ceilalți. Uneori, acest lucru este ușor de uitat și de aceea ar trebui să primiți 
feedback constructiv. În plus, asta înseamnă doar că înveți și dezvolți mereu noi abilități. Feedback-ul 
constructiv joacă un rol important în acest proces de creștere al vieții. Deci, încearcă să nu fii prea 
defensiv.

3. Ascultă pentru a înțelege cum te poți îmbunătăți.  
Ascultă cu atenție feedback-ul care ți se oferă. Permiteți-i persoanei să-și împărtășească gândurile 
complete, fără ca voi să o întrerupeți. Când persoana a terminat, repetați înapoi. De exemplu, „Te aud 
spunând că vrei să fiu mai atent în munca mea, nu-i așa?” În acest moment, evitați să analizați sau să 
puneți la îndoială evaluarea persoanei. În schimb, concentrați-vă doar pe înțelegerea comentariilor și a 
perspectivei.
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4. Puneți întrebări pentru a deconstrui feedback-ul.    
Acordați timp să vă gândiți la feedback. Poate doriți să obțineți mai multă claritate în acest moment și 
să vă împărtășiți perspectiva. Cu toate acestea, ar trebui să evitați să faceți din aceasta o dezbatere. 
În schimb, adresați întrebări pentru a ajunge la rădăcina problemelor actuale ridicate și a posibilelor 
soluții pentru a le rezolva.

Activități pentru învățare:
Reprezentați o situație în care un coleg îți spune că te-ai încântat într-o întâlnire. Iată câteva modalități 
de a deconstrui feedback-ul:

•  Căutați exemple specifice care să vă ajute să înțelegeți problema: „Am fost puțin frustrat, dar 
puteți spune când în întâlnire ați crezut că m-am încântat?”

•  Recunoașteți feedbackul care nu este în discuție: „Ai dreptate că l-am întrerupt în timp ce vorbea, 
iar mai târziu mi-am cerut scuze pentru asta.”

•  Încercați să înțelegeți dacă aceasta este o greșeală pe care ați făcut-o o dată sau dacă se repetă: 
„Ați observat că mă încinge la alte întâlniri?”

•  Căutați soluții concrete pentru a aborda feedback-ul: „Mi-ar plăcea să aud ideile tale despre cum 
aș putea gestiona acest lucru diferit în viitor.”

5. Gândește-te la o strategie și acționează.
Aceasta înseamnă că va trebui să te uiți la faptele prezentate și la problema descrisă. Apoi găsești o 
modalitate de a îmbunătăți sau de a remedia situația. Înainte de a vă aplica planul, împărtășiți-l forma-
torului pentru a vedea dacă ar putea fi îmbunătățit. Odată ce planul tău este gata, poți începe

4.3 Stabiliți o relație de susținător

4.3.1 Cum să înțelegeți nevoile persoanei pe care o susțineți

Unele persoane cu care veți lucra pot avea nevoi care sunt ușor și ieftin de îndeplinit. Alții pot avea 
nevoi care necesită anumite acomodari și o planificare atentă. Cel mai bine este întotdeauna să întrebi 
persoana de ce are nevoie pentru ca tu să găsești cea mai bună soluție. Nevoile fiecărei persoane îi 
sunt specifice, așa că următoarea este doar o listă de exemple. Amintiți-vă că soluțiile pot să nu fie 
potrivite pentru toate persoanele.
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•  Nevoi de comunicare
•  Dacă cineva are dificultăți în a înțelege comunicarea verbală sau a se exprima verbal, află care 

este cel mai bun canal de comunicare pentru el. Ei pot avea nevoie de sprijin cu informații 
scrise, simboluri, semne, videoclipuri și așa mai departe. 

•  Dacă cineva are dificultăți în comunicarea socială, ar putea cere o formă alternativă de comu-
nicare cu dvs. și cu alți colegi de muncă, cum ar fi e-mailul, mesageria instantanee sau mesa-
jele text, mai degrabă decât conversația. Este posibil să aibă nevoie de o notificare prealabilă 
dacă trebuie să participe la întâlniri față în față. 

•  Feedback
•  Aflați despre nivelul și frecvența feedback-ului de care are nevoie cineva. Ei pot avea nevoie de 

îndrumare și feedback de zi cu zi sau poate fi săptămânal. 

•  Planificare
•  Este întotdeauna bine să stabilim obiective pe termen lung și pe termen scurt. Cât de specifici 

și cât de mici vor fi pașii vor diferi de la persoană la persoană. 

•  Unele persoane pot avea nevoie de ajutor pentru prioritizarea sarcinilor. 

•  Luați în considerare utilizarea smartphone-urilor sau a tabletelor pentru mementouri, sarcini 
de lucru, suport vizual și suport audio.

Activitatea 1.3.3 Identificarea nevoilor

4.3.2 Stabiliți perimetrul „Nevoia de ajutor’

Triunghiul dramei Karpman
Fiind un susținător de la egal la egal, îi vei ajuta pe oameni să depășească dificultățile. Cu toate aces-
tea, rolul tău nu este să decizi pentru ei sau să-și faci treaba pentru ei. Pentru a evita conflictele și pen-
tru a fi un bun susținător și pentru a vă bucura de rolul, trebuie să vă conveniți asupra perimetrului de 
acțiune. Va trebui să încheiați un contract cu persoana respectivă pentru a sublinia nevoia și acțiunea 
dvs. Acest contract poate fi și un acord verbal.
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Dacă sări peste această parte, riști să fii prins într-un „triunghi dramatic”. Acesta poate fi după cum 
urmează:

TRIUNGHIUL DRAMEI
STEPHEN KARPMAN

 SALVATOR

 VICTIMA

PERSECUTOR   

Robert are dificultăți în a găsi un loc de muncă. În calitate de susținător colegial instruit, oferiți ajutorul 
dvs. După 3 luni, Robert este încă șomer și te învinovățește pentru asta: ajutorul tău nu a fost de folos 
și acum simte că a pierdut 3 luni în căutarea lui.
În acest caz, Robert și tu, probabil, nu ați convenit suficient de bine asupra a ceea ce ați putea face și 
urma să faceți pentru a-l ajuta. Atunci probabil că se aștepta să fii „salvatorul” lui. Cum s-a întâmplat 
să nu fii, probabil că a început să te vadă ca pe un „persecutor”, ceea ce probabil l-a determinat să ad-
opte o poziție de „victimă”, în care acum probabil se simte legitim și poate mai confortabil să rămână 
în. 

Pentru a defini nevoia de ajutor, puteți utiliza următorul tabel:

Activitatea 6.4.1 Perimetrul foii de lucru

4.3.3 Când sunt susținător egal și când nu sunt?

Hei, aproape ai terminat. În curând, vă puteți anunța cu mândrie ca susținător. Cât de grozav este asta? 
Dar înainte de a sărbători, s-ar putea să arunci o privire atentă asupra acestui ultim paragraf. Apoi fa-
ceți grupuri de câte doi și discutați în continuare chestiunea. Întrebarea la îndemână este când ești un 
susținător egal și când nu ești.
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Vedeți, nu sunteți un susținător de la egal la egal în orice moment. Pentru a afla când ar trebui să fii 
un susținător de la egal la egal, asigură-te că îl descrie îndeaproape de către supervizorul tău. Atunci 
vei obține imaginea de ansamblu. Apoi, trebuie să aveți o conversație formală cu persoana care are 
nevoie de sprijin de la egal la egal și cu supervizorul dumneavoastră. Apoi, voi trei desenați liniile mai 
fine ale imaginii de ansamblu.

Deci, pentru detaliile și culorile imaginii de ansamblu, trebuie să știi cum să te decizi. În primul rând, 
abilitățile detaliate se dezvoltă prin experiență. Prin urmare, este posibil să nu deveniți conștienți de 
toate abilitățile urmând acest curs. Dar acest curs vă va permite să vă faceți propriile experiențe. Fără 
curs, nu ai ști ce să cauți în mediul tău de lucru și în relațiile cu colegii tăi, care ar putea servi drept 
ajutor util în a decide când să fii un susținător de egali și când să nu fii unul. 

Iată un exemplu de imagine de ansamblu:
Supraveghetorul dumneavoastră vă explică că rolul dumneavoastră de susținător de egali trebuie să 
fie îndeplinit atunci când noi colegi de muncă înmatriculează compania și în special departamentul 
dumneavoastră. Trebuie să le arăți prin facilități, de exemplu unde să găsească baia sau sala de mese, 
și să le arăți rutina pentru menținerea locului îngrijit și ordonat, precum și regimul de reciclare. 

Iată un exemplu de linii mai fine din imaginea de ansamblu:
Programează o întâlnire cu supervizorul tău și cu colegul pe care îl vei sprijini. În această întâlnire îi în-
trebi pe colegul care are nevoie de sprijin care trebuie să iei în considerare pentru a însoți cel mai bine 
această persoană. Atunci s-ar putea să afli dacă există ceva ce persoana nu dorește să faci. Poate că 
persoana respectivă are o rutină specifică pentru prepararea cafelei și atunci vei ști dinainte să nu în-
trebi niciodată dacă persoana dorește să bei cafea. Apoi redactați un acord care va fi semnat de toate 
părțile.

Acum, cum prindeți detaliile și culorile imaginii de ansamblu? 
După cum am spus mai devreme, experiența va completa imaginea. Dar iată câteva exemple de luat în 
considerare pentru a vă putea face propriile experiențe mai târziu.

Acum, faceți pereche și discutați următoarele exemple și vă gândiți dacă să fiți sau nu un susținător. Și 
ghici ce, când ai terminat, ai terminat TOTUL!

Gandeste-te la asta:
Te lovești de persoana la care ești înscris pentru asistență de la egal la egal în autobuz. Sunteți un 
susținător egal în această situație?
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Ce zici de asta o:
Întâlnești persoana la care te-ai înscris pentru sprijinul colegilor la locul de muncă și poți vedea o pri-
vire nedumerită pe fața persoanei. Persoana stă în picioare ținând o cană de hârtie și se uită în jur de 
parcă ar căuta ceva. Sunteți un susținător egal în această situație?

Si acesta?
Te afli în mijlocul unei sarcini importante atunci când persoana la care ești înscris la sprijinul de la egal 
la egal te abordează și te întreabă, pentru a miliona oară, unde este baia. Sunteți un susținător egal în 
această situație? 

În cele din urmă, luați în considerare acest ultim:
Persoana la care sunteți înscris la asistență de la egal la egal vă sună pe telefon duminică seara târziu 
pentru a vă întreba dacă este momentul potrivit pentru a vă prezenta la serviciu luni dimineața este ora 
8:00. Sunteți un susținător egal în această situație?

Amintiți-vă, adesea există mai multe răspunsuri și mai ales dacă adăugați un „Depinde de  
circumstanțe...”.

* * *
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5. Lista activităților
Activitatea 6.1.1 Roluri și comunicare
Activitatea 6.1.2 Rolurile de co-formator și de susținător de la egal la egal
Activitatea 6.1.3 Distingerea limbajului formal și informal
Fișă de lucru 6.1.3 Limbajul formal și informal
Activitatea 6.2.1 Lanțuri de povești
Activitatea 6 2.2 Valori prin povestire
Activitatea 6.2.3 Exprima-te eficient
Fișă 4.4.2 Cele 7 C ale comunicării expresive
Fișă de lucru 4.2.6 Comunicarea nonverbală
Activitatea 6.2.4 The Elevator Pitch
Activitatea 6.2.5 Ascultarea activă
Activitatea 3.2.4 Ascultarea empatică
Activitatea 4.3.7 Ascultarea activă
Fișă 4.3.6 RASA Ascultare activă
Fișă 4.3.5 Ascultarea întregului corp
Activitatea 5.3.2 Cinci de ce
Activitatea 6.3.1 Dinamica prezentării
Activitatea 6.3.2 Povestea lui Abigail
Activitatea 6.3.3 Insula
Activitatea 6.3.4 Co-formatorul ideal
Activitatea 2.2.1 Linia de salvare
Activitatea 2.2.3 Portretul meu
Activitatea 4.5.1 Întâlnirea cu alții și purtarea unei conversații
Activitatea 5.4.5 Obiective SMART
Activitatea 6.4.1 Joc de rol peer susținător



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

246

Activitatea 6.1.1 Roluri și comunicare  Modulul 6 

Sinteză și obiective de învățare
•  -

Durata & Material (Ce este necesar pentru activitate)

Durata: 5 min
Material: 
•  Sprijin de la egal la egal sau decupaje de Co-formator
•  Organigrama
Organizarea camerei: –

Derularea activității  (pas cu pas cu întrebări orientative și utilizarea materialului)

•  Imprimați organigrama și decupajul corespunzător „Peer Supporter” sau „Co-formator”.
•  Imprimați organigrama.
•  Gândiți-vă la rolul dvs. de susținător sau co-formator. Puneți cutia în diferite părți ale 

diagramei următoare și gândiți-vă la modul în care stilul dvs. de comunicare s-ar schimba 
în fiecare situație. Cât de formal sau informal ar trebui să fii în fiecare caz? Care sunt posi-
bilele consecințe ale utilizării unui tip greșit de registru de comunicare.
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Activitatea 6.1.2 Rolurile unui co-formator și al unui susținător  
de la egal la egal Modulul 6 

Sinteză și obiective de învățare
Definiți rolurile de co-formator și susținător de egali din cele 4 unghiuri ale unui rol social: 
competențele pe care le deține persoana, percepția competențelor, imaginea percepută de 
ceilalți, așteptările persoanei.
Obiective de invatare
•  Înțelegeți mai bine conceptul de rol social
•  Înțelegeți că nu există un mod corect de a fi și de a acționa

Durata & Material
Durata: 20 min
Material: 
•  O hârtie și un pix pentru fiecare grupă
•  O versiune tipărită a tabelului pentru fiecare grup sau o proiecție video
Organizarea camerei: Împărțiți cursanții în grupuri de câte 3

Derularea activității 
•  Fiecare grup discută și completează tabelul de mai jos.

Co-formator Susținător egal

Ce aptitudini trebuie să ai?

Cum să fii perceput ca...

Cum să arăți ca...

Cum ți-ar plăcea să fii ca...

Când vei prelua acest rol? (cum vei 
ajunge la limita de timp)
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Activitatea 6.1.3 Distingerea limbajului formal și informal Modulul 6 

Sinteză și obiective de învățare
•  Exersați deosebirea limbajului formal de cel informal

Durata & Material (Ce este necesar pentru activitate)

Durata: 5 min
Material: 
•  Fisa de lucru
Organizarea camerei: –

Derularea activității  (pas cu pas cu întrebări orientative și utilizarea materialului)

•  Imprimați foaia de lucru
•  Înmânați fișa de lucru și cereți cursanților să lucreze în grupuri mici de 2-3. Ei trebuie să 

citească frazele din tabel, hotărând dacă fiecare frază este formală sau informală în con-
versația cu un coleg/manager.

•  Când au terminat, revizuiți exercițiul în grup (răspunsurile oferite mai jos)
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Răspunsuri:

Expresii: Formal Informal

1 Desigur, mă voi ocupa de asta imediat.

2 Cum merge totul acolo astăzi?

3 Buna ziua domnule.

4 Așteaptă doar un minut, bine?

5 Când se va ivi ocazia, vom face aranjamente.

6 Vă mulțumesc tuturor pentru atenție, este foarte apreciat.

7 Nu înțeleg, îmi explici din nou?

8 Sigur, o să fie.

9 Îmi poți acorda un minut, te rog?

10 Acesta este un adevărat rezultat câștigător pentru toată echipa.

11 În continuare, ne vom crește volumul de muncă pentru acest proiect.

12 Poți să-mi dai detalii despre ultima întâlnire?

13 Personalul trebuie să-și reorienteze prioritățile.

14 Multumesc de un milion de ori!

15 Poți să-mi dai o mână de ajutor cu asta?

16 Vă rog să nu ezitați să mă contactați imediat.

17 Ori de câte ori ai ocazia, trimite-mi o copie soft a documentului, vrei?

18 Îmi cer sincer scuze pentru întârziere.

19 Se ataseaza documentul necesar.

20 Scuze, nu pot face.

21 Bună tuturor.

22 Acest lucru necesită atenție imediată!

23 Vă rugăm să repetați exemplele furnizate în document.

24 Nicio problema oricand!

25 Sunt încântat să vă informez despre viitorul nostru eveniment.

26
Nu se menționează o întârziere propusă în comunicarea ei recentă 
prin e-mail.

27
Le-ai văzut lucrurile recente? Chiar trebuie să ne intensificăm jocul în 
acest departament.

28
Trebuie să-mi trezesc memoria. Nu-mi amintesc niciuna dintre acele 
statistici pentru întâlnire

Cereți cursanților să creeze echivalente formale și informale pentru fiecare dintre frazele enumerate în 
caseta de mai sus în perechi sau în grupuri de câte trei și discutați în grup după ce au terminat.
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Fișa de lucru  6.1.3 Limbajul formal și informal

Citiți exercițiul de mai jos, bifând caseta corectă pentru a decide ce frază este formală sau informală în 
conversația cu un coleg/manager?

Expresii: Formal Informal

1 Desigur, mă voi ocupa de asta imediat.

2 Cum merge totul acolo astăzi?

3 Buna ziua domnule.

4 Așteaptă doar un minut, bine?

5 Când se va ivi ocazia, vom face aranjamente.

6 Vă mulțumesc tuturor pentru atenție, este foarte apreciat.

7 Nu înțeleg, îmi explici din nou?

8 Sigur, o să fie.

9 Îmi poți acorda un minut, te rog?

10 Acesta este un adevărat rezultat câștigător pentru toată echipa.

11 În continuare, ne vom crește volumul de muncă pentru acest proiect.

12 Poți să-mi dai detalii despre ultima întâlnire?

13 Personalul trebuie să-și reorienteze prioritățile.

14 Multumesc de un milion de ori!

15 Poți să-mi dai o mână de ajutor cu asta?

16 Vă rog să nu ezitați să mă contactați imediat.

17 Ori de câte ori ai ocazia, trimite-mi o copie soft a documentului, vrei?

18 Îmi cer sincer scuze pentru întârziere.

19 Se ataseaza documentul necesar.

20 Scuze, nu pot face.

21 Bună tuturor.

22 Acest lucru necesită atenție imediată!

23 Vă rugăm să repetați exemplele furnizate în document.

24 Nicio problema oricand!

25 Sunt încântat să vă informez despre viitorul nostru eveniment.

26
Nu se menționează o întârziere propusă în comunicarea ei recentă 
prin e-mail.

27
Le-ai văzut lucrurile recente? Chiar trebuie să ne intensificăm jocul în 
acest departament.

28
Trebuie să-mi trezesc memoria. Nu-mi amintesc niciuna dintre acele 
statistici pentru întâlnire

Lucrând în grupuri de 2-3 creați un echivalent formal/informal pentru fiecare dintre frazele de mai sus.
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Activitatea 6.2.1 Lanțuri de povești Modulul 6 

Sinteză și obiective de învățare
Crearea și povestea împreună.
Obiective de invatare
•  Planificarea poveștii de spus,
•  Structura și organizarea unei povești.
•  Cele patru ingrediente ale unei povești: personajul sau subiectul principal, un loc/un me-

diu, o dilemă/o problemă și finalul.

Durata & Material
Durata: 30 min
Material: Nici unul
Organizarea camerei: Scaunele în cerc.

Derularea activității 
•  Grupul va sta în cerc,
•  Alegeți o temă în jurul căreia se va construi povestea – poate fi despre experiență perso-

nală, despre un eveniment, despre copilărie, despre părinți, despre cei mai buni prieteni, 
despre un copac, despre un animal de companie, despre o mâncare, despre cartea prefe-
rată/ cântec/artist etc.

•  Primul stagiar începe prin a începe povestea cu câteva propoziții legate de tema aleasă,
•  Rând pe rând, fiecare cursant va continua povestea acolo unde s-a oprit,
•  Povestea se termină după ce fiecare cursant a contribuit o dată sau oricând se va decide 

să facă acest lucru.
•  O discuție de grup prin care se identifică pașii care trebuie parcurși înainte de a începe 

povestea (stabilirea temei poveștii, crearea ambianței și efectuarea de activități tehnice de 
încălzire) și structura unei povești.



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

253

Activitatea 6.2.2 Valori prin Povestire Modulul 6 

Sinteză și obiective de învățare
Interviul pentru un loc de muncă real este improvizat cu participanții prin povestire.
Obiective de invatare
•  Îmbunătățiți prezentarea orală
•  Extindeți abilitățile de comunicare
•  Construiți încrederea, dați sentimentul de apartenență, creșteți gândirea analitică.

Durata & Material
Durata: 30–60 min (5 min pe participant)
Material: 
•  Scaune
•  Mese
Organizarea camerei: Semicerc; povestitor și unul dintre participanți în fața grupului.

Derularea activității 
•  Fiecare participant este rugat să aleagă jobul pentru care dorește să aplice și să fie inter-

vievat,
•  Formatorul are rolul de intervievator și conduce interviurile în așa fel încât fiecărui partici-

pant să fie rugat să spună o poveste narativă sau personală pentru a demonstra că este 
persoana potrivită pentru postul dorit sau pentru a demonstra prin povestește valorile 
caracteristicilor sale personale.

•  După interviu, toți participanții discută despre modul în care povestea reprezintă persoana, 
cum ajută ea, cum ar putea fi folosite cuvintele într-un mod adecvat, ce se spune prin 
limbajul corpului și așa mai departe. Cum, atunci când asculți o poveste, te pui în pielea 
povestitorului fără să-ți dai seama. Instinctiv te vei întreba: „Ce aș face?”, „Cum aș face?”, 
„Ce aș spune?”, „Cum aș spune?”; nu numai despre faptele poveștii, ci și despre modul în 
care este transmisă povestea de către povestitor.
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Activitatea 6.2.3 Exprima-te eficient Modulul 6 

Sinteză și obiective de învățare
•  Utilizați cele 7 C ale comunicării pentru a prezenta un subiect
•  Folosește cele 7 C ale comunicării pentru a da instrucțiuni

Durata & Material (Ce este necesar pentru activitate)

Durata: 30 min
Material: Fișă tipărită 4.4.2 Cele 7 Cs ale comunicării expresive
Organizarea camerei: Spatiu pentru lucru individual, lucru in pereche si prezentare in grup.

Derularea activității  (pas cu pas cu întrebări orientative și utilizarea materialului)

Acordați 5 – 10 minute de pregătire pentru fiecare activitate.
ACTIVITATEA PRACTICĂ 1: Fiecare participant poate pregăti o prezentare orală de 5 minute 
despre o temă la alegere. Participanții ar trebui încurajați să-și planifice „discursul” folosind 
metoda PACE, să folosească mijloace vizuale dacă este cazul, să acorde atenție audienței și 
să vorbească cu entuziasm. După ce se prezintă, grupul oferă feedback.

ACTIVITATEA PRACTICĂ 2: Doi participanți pot juca un rol de a oferi și de a primi instrucți-
uni. Persoana care dă instrucțiunile se poate gândi la un subiect legat de muncă sau la un 
subiect legat de abilitățile de viață. Ar trebui să vorbească cel puțin 5 minute. Grupul oferă 
feedback.
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Activitatea 6.2.4  Elevatorul Pitch Modulul 6 

Sinteză și obiective de învățare
Un discurs la lift este un mesaj clar, scurt sau „comercial” despre tine. Acesta comunică cine 
ești, ce cauți și cum poți beneficia o companie sau organizație. De obicei, este de aproxima-
tiv 30 de secunde, timpul necesar oamenilor pentru a merge de sus până în jos a unei clădiri 
într-un lift. (Ideea din spatele unui discurs la lift este că sunteți pregătit să împărtășiți aceste 
informații cu oricine, în orice moment, chiar și într-un lift.) La un târg de carieră, vă puteți fo-
losi discursul pentru a vă prezenta angajatorilor. Este important să aveți discursul memorat 
și exersat. Repetați discursul de 30 de secunde cu un prieten sau în fața unei oglinzi. Impor-
tant este să-l exersezi CU TARES. Vrei să sune natural. Fii confortabil cu ceea ce ai de spus, 
astfel încât să poți trece prin el când va veni momentul.

Durata & Material (Ce este necesar pentru activitate)

Durata: 20 min

Pas:
absolut nu mai mult de 25 până la 30 de secunde
sau - în cuvinte - aproximativ 80 până la 90 de cuvinte
sau - în propoziții - 8 tot 10 propoziții

Material:  –
Organizarea camerei: –

Derularea activității  (pas cu pas cu întrebări orientative și utilizarea materialului)

•  UN EȘEMB DE SCHEMA DE DISCUTIE A ELEVATORULUI
•  Aceste 10 subiecte de discurs vă vor ajuta să scrieți o prezentare atent planificată și 

pregătită, care să capteze atenție și spune multe în câteva cuvinte. Această sugestie 
de format vă ajută să evitați crearea unui argument de vânzare.Folosiți fiecare idee 
pentru a scrie o propoziție scurtă și puternică.

•  DESPRE TINE
•  1. Zâmbește omologului tău și deschide cu o afirmație sau o întrebare care atrage 

atenția: un cârlig care
•  cereți-vă ascultătorul să pună întrebări.
•  2. Spune cine ești: descrie-te pe tine și compania ta.
•  3. Spune ce faci și arată entuziasm.
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•  CE OFERI
•  4. Spune ce probleme ai rezolvat sau ce contribuții ai făcut.
•  5. Oferă un exemplu viu.
•  6. Spune de ce ești interesat de ascultătorul tău.
•  CARE SUNT BENEFICIILE
•  7. Spuneți ce serviciu, produs sau soluții deosebite îi puteți oferi.
•  8. Care sunt avantajele lucrului cu tine? În ce vă deosebești de companiile competitive?
•  CUM O FACI
•  9. Dați un exemplu concret sau spuneți o poveste scurtă, arată-ți unicitatea și oferă 

ilustrații despre cum lucrezi.
•  APEL LA ACȚIUNE
•  10. Care este răspunsul cel mai căutat după discursul tău de la lift? Vrei o carte de vizi-

tă, o recomandare sau o întâlnire pentru o prezentare după discursul tău de la lift?

LISTA DE VERIFICARE PENTRU REGOLAREA FINĂ
PASUL 1: Mai întâi notează tot ceea ce îți vine în minte.
PASUL 2: Apoi tăiați jargonul și detaliile. Alcătuiește propoziții puternice, scurte și puternice. 

Înlătura cuvinte inutile.
PASUL 3: Conectați frazele între ele. Adresa dvs. de lift trebuie să curgă natural și fără pro-

bleme. Nu te grăbi.
PASUL 4: Memorați punctele cheie și exersați.
PASUL 5: Ai răspuns cu adevărat la întrebarea cheie a ascultătorului tău: Ce este în ea pentru 

mine?
PASUL 6: Creați versiuni diferite pentru diferite situații de afaceri ale discursului dvs. de lift. 

Notează-le pe cărțile de vizită profesionale.
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Activitatea 6.2.5 Ascultare activă – joc de rol Modulul 6 

Sinteză și obiective de învățare
„Păstrez șase servitori cinstiți
(M-au învățat tot ce știam);
Numele lor sunt Ce și De ce și Când
Și Cum și Unde și Cine.”
Un extras din poemul lui Rudyard Kipling din „Copilul elefantului” deschide literalmente opor-
tunități de a exersa o abilitate cheie ca parte a unui curs de abilități de comunicare, precum 
și abilități asociate în ascultarea și observarea activă.
Activitatea se concentrează pe utilizarea celor șase întrebări DESCHIS ale Kipling, mai degra-
bă decât pe întrebări închise, ipotetice și suplimentare. prin urmare:
1. Ce
2. De ce
3. Când
4. Cum
5. Unde
6. Cine

Obiective de invatare
•  Exersează abilitățile de comunicare, ascultare activă și observare
•  Are utilitate transferabilă la o gamă largă de alte cursuri de formare, cum ar fi advoca-

cy, asertivitate, influență și orice este legat de pregătirea interviului.

Durata & Material
Durata: 30 – 60 min
Material: Nu este nevoie de material.
Organizarea camerei: 
•  Mese și scaune.
•  Exercițiul de formare funcționează cel mai bine cu cel mult 12 participanți

Derularea activității 
•  Toți participanții sunt grupați într-un cerc deschis la mese sau fără mese (doar scaune).
•  Formatorul va declara că participanții vor exersa utilizarea întrebărilor deschise care le vor 

testa abilitățile de ascultare și observare, precum și utilizarea celor șase întrebări deschi-
se ale lui Kipling.

•  Cele șase întrebări deschise ale lui Kipling vor fi partajate pe un flipchart sau power point 
și vor fi afișate vizibil pe toată durata activității.

•  Cere un voluntar.
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•  Voluntarul trebuie să părăsească camera și în absența lui grupul trebuie să decidă ceva ce 
vrea să știe despre voluntar, de ex. sportul preferat sau ultima vacanță. Ceva specific și în 
limitele intimității și decenței!

•  Când grupul este hotărât cu privire la întrebarea secretă, invitați voluntarul înapoi în sală, 
să stea în fața grupului. El/ea trebuie să facă o declarație - orice. Deci, să presupunem 
că grupul vrea să-și cunoască clubul de fotbal preferat. Să spunem că este Manchester 
United. Voluntarul nu știe că acesta este subiectul. El/Ea face o declarație, de ex. „Azi în 
drumul meu aici am văzut o veveriță”.

•  Voluntarul se întoarce apoi către prima persoană din grup. Acea persoană poate pune 
orice întrebare DESCHISĂ, dar aceasta trebuie să se bazeze pe ultimul lucru care iese din 
gura voluntarului și orice întrebare ulterioară trebuie să includă unul sau toate ultimele 
cuvinte care iese din gura voluntarului.

Deci, să ne imaginăm alergarea:
  ➤ Stagiarul 1: - Ce culoare avea veverița?
  ➤ Voluntar: Gri
  ➤ Stagiarul 2: Ce alte culori mai există în afară de gri?
  ➤ Voluntar: Roșu
  ➤ Trainee 3: Ce alte lucruri sunt RED?
  ➤ Voluntar: Mere/Sânge/Robins/Semafoare
  ➤ Trainee 4: ( VINE DEZASTRUL ) Îți plac Robins?
  ➤ Voluntar: DA ! - ( Dezastru - a fost pusă o întrebare închisă. Cineva nu a ascultat, dar 

ajutor este la îndemână cu numărul 5)
  ➤ Trainee 5: Când spui DA, ce vrei să spui? (forțând Voluntarul să se deschidă)
  ➤ Voluntar: Îmi plac lucrurile roșii, în special culoarea mea preferată de club de fotbal
  ➤ Trainee 6: Care este clubul tău preferat de fotbal?
  ➤ Voluntar: Manchester United.

Nu va fi la fel de ușor ca asta - s-ar putea să ocolească masa de două ori. Voluntarul ar pu-
tea fi declarat câștigător. Poate deveni competitiv. Tone de limbaj industrial. În curând va fi 
evident cine este rapid, abil, creativ, ascultător activ, observator etc.

Voluntarul trebuie să spună întotdeauna adevărul, dar dacă detectează sau suspectează 
conținutul întrebării secrete, are mandatul de a fi cât de dificil cu răspunsuri evazive sau 
scurte. Acest lucru va testa în continuare abilitățile intervievatorului. Oamenilor nu le este 
permis să iasă din ordine sau să discute. Veți vedea oameni la un capăt al mesei murind de 
nerăbdare să sară.
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Activitatea 6.2.6 Ascultare empatică Modulul 6 

Sinteză și obiective de învățare
–

Durata & Material (Ce este necesar pentru activitate)

Durata: 20 min
Material: niciunul
Organizarea camerei: –

Derularea activității  (pas cu pas cu întrebări orientative și utilizarea materialului)

•  Găsi un partener.
•  Setează un cronometru pentru 2 minute și pune-ți partenerul să vorbească despre orice 

subiect.
•  Asculti fara sa intrerupi.
•  Când cronometrul emite un bip, ea încetează să vorbească și tu îi rezumiți cuvintele și 

orice sentimente exprimate.

Când ați terminat, discutați despre experiență.

Cum a fost pentru tine? Cum a fost pentru partenerul tău? Inversați rolurile și repetați exer-
cițiul. S-ar putea să fii surprins să te trezești că te chinui să aștepți bip-ul înainte de a vorbi. 
Această descoperire îți poate întări motivația de a controla dorința de a vorbi. De asemenea, 
acordul dvs. de a rezuma ceea ce ați auzit vă va face cel mai probabil să acordați mai multă 
atenție cuvintelor și expresiei generale ale celeilalte persoane.
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Activitatea 6.3.1 Dinamica prezentării Modulul 6 

Sinteză și obiective de învățare
Să ne cunoaștem colegii, prin crearea unui climat de încredere și a unei legături interne 
strânse între membrii grupului

Durata & Material
Durata: 60–90 min
Material: 
•  Cearșafuri
•  Creioane colorate,
•  Markere,
•  Autocolante
•  Hârtii colorate
•  Foarfece
•  Lipici
Organizarea camerei: Mese si scaune pentru fiecare participant

Derularea activității 
•  Toți participanții primesc o coală de hârtie A3 sau A4 și creioane colorate. Putem adauga 

markere, autocolante, hartii colorate, foarfece, lipici.
•  Ideea este ca fiecare să se promoveze, punându-și în evidență calitățile. Toți participanții 

vor crea un anunț în care ei înșiși sunt produsul pe care vor trebui să îl promoveze.
•  Anunțul va consta într-un afiș publicitar cu un mesaj publicitar.
•  La final vor fi prezentate toate reclamele, iar fiecare participant va alege un anunt care l-a 

convins si va explica de ce a ales-o.
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Activitatea 6.3.2 Povestea lui Abigail Modulul 6 

Sinteză și obiective de învățare
Participanții vor fi împărțiți în grupuri și vor trebui să decidă asupra unui clasament al perso-
najelor din poveste.

Durata & Material (Ce este necesar pentru activitate)

Durata: 20 min
Material: 
•  Pixuri
•  Hârtie
Organizarea camerei: –

Derularea activității  (pas cu pas cu întrebări orientative și utilizarea materialului)

Instrucțiuni
Citiți povestea participanților și rugați-le să evalueze personajele de la cel mai bun la cel mai 
rău.
Apoi grupați-i în echipe și cereți-le să discute despre selecțiile lor și să găsească un consens 
comun în următoarele câteva minute. Participanții vor începe să se dispute cu privire la 
selecțiile lor până când ajung la un compromis. În cele din urmă, valoarea exercițiului vine 
de la debriefing, atunci când formatorul trebuie să sublinieze valoarea acceptării diferitelor 
valori și viziune asupra lumii ale celuilalt și înțelegerea faptului că există un răspuns corect 
sau greșit.

Povestea de fundal
A fost odată ca niciodată o fată drăguță pe nume Abigail care locuia într-o casă cu mama ei. 
În fiecare zi trecea prin orașul ei, peste singurul pod care trecea de la râu la râu pentru a-și 
vedea iubitul, Tom. Abi a crezut că Tom este drăguț! Ea sări peste și cânta în drumul ei să-și 
vadă iubitul și erau foarte îndrăgostiți.

Desigur, Tom a crezut și că Abi era drăguță. Și el avea să traverseze orașul și singurul pod de 
peste râu pentru a merge să-l vadă pe Abi, dar nu a sărit și a cântat, cel puțin când se uitau 
ceilalți băieți, nu a făcut-o!

Erau atât de îndrăgostiți și umblau ținându-se de mână pentru a arăta tuturor cât de mult se 
iubesc. Aww

Într-o noapte, o furtună mare a inundat râul și a măturat podul, singurul pod, așa că a doua zi 
dimineața nu au putut decât să stea pe malurile opuse ale râului și să facă semn unul altuia, 
amândoi foarte triști că nu se puteau ține de mână.
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A plâns Abigail. A plâns și a plâns și a plâns și a vrut să-l vadă pe Tom, dar aveau să treacă 
luni de zile până să fie construit un nou pod și nu exista altă cale de a traversa râul. Apoi, 
după câteva zile, Abigail a văzut o mică barcă cu vâsle legată pe râu și s-a dus să vorbească 
cu bărbatul care o deținea.

„Te rog”, a implorat Abi „Te rog să mă treci peste râu, ca să-mi pot vedea pe Tom”. Omul care 
deținea barca se numea Sinbad. Nu mulți oameni au vorbit cu el și se știau foarte puține 
despre el. Sinbad s-a gândit la problema lui Abigail și s-a oferit să ajute. „Voi traversa râul cu 
vâsle”, a spus Sinbad, iar Abi a zâmbit, dar a fost fericită să facă repede. Sinbad a continuat: 
„Te voi traversa râul cu vâsle, dacă te culci cu mine”.

Zâmbetul lui Abigail s-a transformat într-un țipăt înspăimântător și ea a fugit plângând. Nu 
se putea decide ce să facă. Își dorea atât de mult să-l vadă pe Tom, dar nu voia să se culce 
cu Sinbad. S-a simțit ruptă între a-și vedea iubitul și a-l înșela cu Sinbad și a simțit că trebuie 
să ceară un sfat cuiva, așa că s-a așezat cu mama și i-a explicat toată povestea.

Mama lui Abigail a ascultat povestea ei și, când Abi a terminat, s-a uitat la mama ei, aștep-
tând sfatul ei. „Ei bine”, a început mama ei „trebuie să o rezolvi singur”. Mama lui Abigail nu a 
oferit niciun sfat deoarece dorea ca Abia să ia decizia singură.

Abi era acum mai confuză ca niciodată și stătea în parcul ei gândindu-se la opțiunile ei. Ea a 
decis că vrea să-l vadă pe Tom mai mult ca niciodată... el va ști ce să facă, așa că a sărit în 
sus și a plecat la Sinbad.

După ce ea s-a culcat cu el, Sinbad s-a ținut de cuvânt și a luat-o cu barca lui peste râu. Abi a 
fugit de îndată ce a ajuns pe țărm la Tom. Lacrimile curgându-i pe față, ea a bătut în ușa lui 
și el a fost foarte șocat să o vadă pe Abi și să vadă că era atât de supărată. Abi i-a explicat 
tot ce i s-a întâmplat, iar când i-a spus lui Tom că trebuie să se culce cu Sinbad pentru a o 
vedea, el a luat-o razna.

„CE!” a strigat „m-ai inselat... cu Sinbad!” Abi a încercat să explice de ce a făcut-o, dar Tom 
era atât de supărat încât a trântit ușa și nu a mai vrut să vorbească cu Abi.
Abi a mai plâns și acum era pe partea greșită a râului să-și ceară sfatul mamei, dar ea știa 
unde locuia cel mai bun prieten al lui Tom, Bob.

S-a dus la casa lui Bob și i-a explicat totul. Bob a lăsat-o să intre în casa lui și i-a dat o ceaș-
că bună de ceai să încerce să ajute. În timp ce Abi a explicat ce sa întâmplat astăzi, Bob a 
fost dezgustat de felul în care se comportase Tom. Atât de dezgustat, de fapt, încât s-a dus 
la casa lui Tom și l-a bătut pentru că l-a tratat atât de rău pe Abi.

Apoi Bob a plecat cu Abigail.

Și aici se termină povestea noastră.
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Activitatea 6.3.3 Insula Modulul 6 

Sinteză și obiective de învățare
Povestea – O insulă din Pacificul de Sud

Grupul din care faceți parte este într-o croazieră în sudul Oceanului Pacific. În urma unei 
furtuni, nava s-a scufundat și sunteți singurii supraviețuitori, naufragiați pe o insulă, departe 
de orice cale navigabilă. Lângă această insulă trece o navă o dată la trei luni. Ultima a trecut 
acum 1 saptamana. Pe această insulă trăiește o familie de băștinași formată dintr-un bărbat 
cu două soții și trei copii - două fete (20 de ani și 12 ani) și un băiat (18 ani). Familia are o 
canoe. Pe această insulă trăiesc niște capre sălbatice și o pereche de pantere; există și câ-
teva animale de vânat, șerpi și păsări marine. Cel mai apropiat teren se află la o distanță de 
aproximativ 1.650 km.
Pe lângă obiectele pe care le aveai în acel moment nava s-a scufundat, mai ai și ceea ce 
marea a aruncat pe insulă în urma epavei:

  4 2 puști cu muniție
  4 2 axe
  4 1 ferăstrău
  4 100 m de sârmă
  4 2 picaturi - o unealtă pentru a lucra pământul
  4 1 lopată
  4 30 m cablu electric
  4 24 de ace de tricotat
  4 Conserve alimentare (6 borcane mari cu dulceata si 12 borcane mici cu spanac)
  4 1 butoi metalic gol
  4 8 sticle de ulei
  4 28 de metri de frânghie
  4 Tesatura (42 x 1,20 m)
  4 20 de măști de față
  4 1 plasă de pescuit
  4 1 biblie
  4 unele ziare

Objectifs d’apprentissage
•  Luarea deciziilor în grup: dificultăți și avantaje ale muncii în echipă.
•  Când nu se ajunge la un acord asupra obiectivului, este foarte dificil să se întocmească un 

plan de acțiune.
•  La nivel individual, trebuie sa ne asumam scopul stabilit, pentru a asigura functionarea 

intregii echipe.
•  Importanța stabilirii obiectivelor într-un mod foarte clar.
•  Stabilirea prioritatilor pentru obiective specifice.
•  Cum influenteaza gradul de cunoastere a sarcinilor, controlul asupra resurselor disponibi-

le, importanta cunoasterii resurselor pe care ne bazam si pe ce ar trebui sa ne bazam.
•  Dacă au fost prevăzute probleme sau evenimente neprevăzute care pot apărea pe par-

curs.
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Durata & Material
Durata: 90 min
Material: 
•  Foi de hârtie
•  Creioane.
Organizarea camerei: Mese și scaune. Dacă avem câte o masă pentru fiecare participant, 
mesele pot fi adunate pentru a face o masă mai mare pentru fiecare grup.

Derularea activității 
•  Formați grupuri de 5-7 persoane.
•  Fiecare grup va primi Povestea - O insulă din Pacificul de Sud
•  Fiecare grup va fi rugat să aleagă un obiectiv general, dintre următoarele trei:

  4 Așteptați să fiți salvat cu următoarea navă care trece pe lângă insulă.
  4 Decideți să rămâneți pe insulă și să locuiți cu băștinașii.
  4 Faceți un plan de evadare imediat (fără a aștepta să fiți salvat).

•  Elaborarea unui plan de acțiune – pe baza unui singur obiectiv general ales, fiecare grup 
va fi rugat să aleagă 10 din cele 17 obiecte pe care marea le-a aruncat pe mal și să planifi-
ce toate acțiunile și activitățile pe care le va desfășura, în pentru atingerea acestui obiectiv 
general. Este important să stabiliți termene limită și responsabilități pentru fiecare dintre 
activități.

•  Toate grupurile au aproximativ 20-25 de minute pentru a-și elabora planul de acțiune.
•  Toate opiniile grupului vor fi împărtășite.
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Activitatea 6.3.4 Co-formatorul ideal Modulul 6 

Sinteză și obiective de învățare
Găsirea principalelor caracteristici ale unui co-formator ideal și a atmosferei ideale create de 
acesta  

Durata & Material
Durata: 30 minute 

•  2 minute- instrucțiuni
•  10 minute- colectarea materialelor
•  5 minute - discuție în grup mare
•  3 minute - prezentare
•  10 minute - debriefing/evaluare

Material: 
•  ziare cu titluri care conțin cele mai importante cuvinte
•  reviste cu fotografii
•  foarfece
•  flip-chart
Organizarea camerei: –

Derularea activității 
Joc: 

1. Cereți participanților să-și imagineze un co-formator ideal și să-și adune cele mai im-
portante abilități, instrumente și competențe etc.

Întrebări: „Cum îți imaginezi un bun co-formator? Cum arată el/ea? Care sunt instrumentele, 
abilitățile, competențele lui/ei? Ce sunt în „buzunarul” lui/ei?
De asemenea, pot colecta imagini legate de un formator ideal sau de atmosfera creată de 
acesta/ea.
Materialele (ziare, reviste și foarfece) sunt așezate în mijlocul încăperii. Titlurile articolelor 
conțin cuvinte precum empatie, răbdare, experiență, ascultare activă, încredere în sine, res-
ponsabilitate, entuziast, comunicare clară, bunătate, comportament respectuos, atmosferă 
pozitivă, poziția partenerului etc. Imaginile au semnificații similare sau despre persoane. și 
situaţii în legătură cu rolul. 



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

266

2. Discutați în grup și alegeți-le pe cele mai importante.
3. Alegeți o persoană pentru prezentare.
4. Prezentare: Persoana rezumă cele mai importante abilități și pune cuvintele pe „persoa-

nă” de pe flipchart.  
Cineva prezintă desenând o persoană pe flipchart și adăugând cuvintele și imaginile 
alese 

5. Debriefing:  
Participanții își împărtășesc experiențele despre joc.   
Întrebări: Cum te-ai simțit în timpul jocului? Cum ți-a plăcut? Ți-a fost util? Cum ți-a plăcut 
prezentarea? Cum ți-a plăcut prezentarea? 

6. Evaluare -  
Cum ți-a plăcut metodologia? 

Evaluarea – putem discuta împreună despre importanța acesteia
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Activitatea 6.4.1 Peer Supporter Joc de rol Modulul 6 

Sinteză și obiective de învățare
•  Să se pregătească pentru rolul de susținător egal
•  Să folosească cunoștințele dobândite într-un mediu simulat
•  Să exerseze tehnici de sprijinire a colegilor
•  Să reflecteze asupra experienței de sprijinire a colegilor

Durata & Material (Ce este necesar pentru activitate)

Durata: 30 min
Material: 
•  În cazul abilităților practice, toate elementele necesare pentru a preda abilitățile.
•  Dispozitiv pentru a filma jocurile de rol (opțional)
Organizarea camerei: 2 participanți fac jocul de rol în timp ce restul grupului observă.

Derularea activității  (pas cu pas cu întrebări orientative și utilizarea materialului)

Joc de rol este o activitate când fie te pui în pielea cuiva, fie când stai în pielea ta, dar te pui 
într-o situație imaginară. Este o tehnică care permite participanților să exploreze situații rea-
liste interacționând cu alte persoane într-un mod gestionat, pentru a dezvolta experiență și a 
încerca diferite strategii într-un mediu susținut.

Prin jocul de rol, participanții se pot pregăti pentru o varietate de situații provocatoare și difi-
cile care îi pot face să se simtă nervoși sau anxioși. Puteți folosi jocul de rol ca mijloc pentru 
participanți de a exersa și de a testa toate informațiile oferite în ultimele module. Scopul jo-
cului de rol este ca, la sfârșitul instruirii, participantul să experimenteze și să se pregătească 
pentru rolul de susținător de egali și apoi să reflecteze asupra acestuia (prin auto-reflecție, 
pentru a crește conștientizarea de sine).

Pregătindu-vă să deveniți un susținător de la egal la egal folosind jocul de rol, vă construiți 
experiență și încredere în sine în gestionarea situației din viața reală și puteți dezvolta reacții 
rapide și corecte instinctiv la situații. Aceasta înseamnă că vei reacționa eficient pe măsură 
ce situațiile evoluează și nu vei fi copleșit de evenimente. Este important să recunoaștem că 
se vor întâmpla greșeli și, cu atât mai important, să reacționezi eficient atunci când se întâm-
plă. Exercițiile de joc de rol îi încurajează pe participanți să se gândească mai critic despre a 
deveni un susținător de colegi și să vadă situațiile dintr-o perspectivă diferită.
Pentru a ajuta participanții să beneficieze de utilizarea jocurilor de rol, jocurile de rol ar trebui 
să fie axate pe conținut, ar trebui să se potrivească cu obiectivele de învățare și să fie rele-
vante pentru situația viitoare a susținătorilor colegilor. 
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Cum să utilizați jocul de rol
Este ușor să configurați și să rulați o sesiune de jocuri de rol. Vă va ajuta să urmați cei cinci 
pași de mai jos.

Pasul 1: Identificați situația

Pentru a începe procesul, adunați participanții și introduceți activitatea de joc de rol. Încu-
rajați o discuție deschisă pentru a descoperi toate problemele relevante și orice preocupări. 
Acest lucru îi va ajuta pe participanți să înceapă să se gândească la a deveni un susținător 
între egali înainte de a începe jocul de rol.

Împreună cu participanții explorează posibile situații pe care le pot folosi în jocurile de rol. 
Acestea pot fi fie abilități practice, fie teoretice (bazate pe cunoștințe și experiență). Oferiți 
îndrumări participanților cu următoarele sugestii, dar este important ca participanții să 
aleagă ei înșiși subiectul pe care doresc să îl predea/să o împărtășească. Abilitatea ar trebui 
să fie ceva la care sunt buni, iar cunoștințele teoretice ar trebui să fie despre ceva în care au 
obținut sau au avut succes. Acest lucru va face experiența mai reală.

Situațiile de sprijin de la egal la egal pot varia de la sarcini practice ușoare până la subiecte 
mai teoretice despre abilitățile de viață.

Sugestii pentru abilitățile practice de sprijinire a colegilor:
•  Cum se fierbe un ou
•  Cum se face o prăjitură
•  Cum să-ți găsești drumul într-un mediu nou (la muncă sau la școală)
•  Cum am început să folosesc transportul public

Sugestii pentru sprijinirea colegilor în sarcini mai dificile, bazate pe cunoștințe sau experiență:
•  Împărtășește-ți experiența despre cum ai devenit mai independent în viața ta.
•  Împărtășiți-vă experiența despre modul în care v-ați îmbunătățit aspectul fizic/sănătatea
•  Susține un coleg care nu este sigur de sine (de exemplu, când își face prieteni noi)
•  Susține un coleg căruia îi este frică de ceva (de exemplu, făcând un test rapid)
•  Sprijiniți un coleg în atingerea unui obiectiv dificil (de exemplu, pierderea în greutate când 

este supraponderal)

Pasul 2: Adăugați detalii

Apoi, configurați un scenariu suficient de detaliat pentru ca acesta să se simtă „real”. Asi-
gurați-vă că toată lumea are clar situația prin care încercați să rezolvați și că știu ce doriți 
să obțineți până la sfârșitul jocului de rol. Îi poate ajuta pe unii participanți să scrie pașii a 
ceea ce doresc să predea sau punctele pe care doresc să le acopere. Amintiți participanților 
tehnicile învățate până acum.



Sprijinul acordat de Comisia Europeană pentru elaborarea acestei publicații nu constituie 
o aprobare aconținutului, care reflectă doar opiniile autorilor, iar Comisia nu poate fi trasă 
la răspundere pentru oriceutilizare a informațiilor conținute în aceasta.
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Pasul 3: Atribuiți roluri

Odată ce ați stabilit subiectul pentru fiecare susținător de la egal la egal, identificați cine va 
juca persoana susținută din fiecare pereche. Dacă este posibil, atribuiți rolul persoanei spriji-
nite unei persoane care este de fapt interesată de subiectul sau abilitățile. Dacă subiectele și 
abilitățile sunt cunoscute, atunci persoana sprijinită ar putea reprezenta pe cineva care este 
susținător, ostil, furios sau nemotivat.
Ambii participanți din fiecare pereche ar trebui să-și folosească imaginația pentru a se pune 
în mintea colegilor pe care îi reprezintă. Aceasta implică încercarea de a înțelege perspecti-
vele, obiectivele, motivațiile și sentimentele lor atunci când intră în situație.

Pasul 4: Reprezentați scenariul

Câte o pereche își asumă rolurile și interpretează situația, în timp ce restul participanților ob-
servă și iau notițe pentru a oferi feedback. Încurajați participanții să încerce abordări diferite 
acolo unde este necesar. Jocul de rol trebuie să aibă o durată minimă de 10 minute. 

Pasul 5: Discutați ce ați învățat

Când terminați jocul de rol, discutați despre ceea ce ați învățat, astfel încât dumneavoastră 
și participanții implicați să puteți învăța din experiență (autoreflecție și conștientizare de 
sine).

Înregistrare video

În timpul activității de joc de rol puteți utiliza înregistrarea video (cu acordul tuturor partici-
panților). Observarea pe sine în videoclip va crește conștientizarea de sine și va îmbunătăți 
încrederea în sine în rolul de susținător de la egal la egal. Întrebări care să ghideze feedbac-
k-ul despre performanță ar putea fi:

•  Jocul de rol și-a atins scopul inițial, de a practica sprijinirea colegilor?
•  Cât de eficient și-au folosit participanții cunoștințele și abilitățile pentru a sprijini colegii?
•  Cum s-au simțit participanții să fie un susținător de la egal la egal? Ce a fost ușor/

dificil? Ce a funcționat bine? Ce trebuie îmbunătățit?

Practica face perfect!

Încercați să jucați un rol folosind diferite subiecte/abilități sau aceleași subiecte/abilități 
cu persoane diferite. Poate fi util dacă scenariile se acumulează în intensitate. Deci, puteți 
începe cu o sarcină ușoară și apoi puteți trece la una mai dificilă. De asemenea, puteți testa 
și practica diferite abordări pentru gestionarea situațiilor, astfel încât să puteți oferi partici-
panților experiență în gestionarea situațiilor problematice.
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