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INTRODUCERE 

DESPRE  PROIECT 

În prezent, UE se confruntă cu un paradox: în timp ce rata ocupării forței de muncă în 
rândul tinerilor este de 16,1%, există în jur de 2 milioane de locuri vacante neocupate în 
toată Europa. Angajatorii au declarat că, atunci când recrutează tineri, aceștia caută în 
primul rând atitudinea și aptitudinea potrivită pentru a permite tinerilor să fie eficienți 
la locul de muncă. În special, sunt prevăzute 5 competențe cheie: 

• Comunicarea. 

• Adaptabilitatea / flexibilitatea. 

• Gândirea creativă. 

• Rezolvarea problemelor. 

• Munca in echipă. 

Pentru a depăși această nepotrivire a competențelor, este necesară o mai bună 
furnizare a resurselor educaționale pentru VET-uri  pentru a include aceste competențe 
soft și pentru a pregăti mai bine intrarea tinerilor pe piața muncii. Acesta este motivul 
pentru care principalul obiectiv al STRATAGAME este de a oferi cadrelor didactice din 
învățământ profesional instrumente educaționale specifice care să le permită includerea 
predării competențelor soft în activitatea lor profesională. 
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PRODUSUL  INTELECTUAL 

Scopul acestui produs este de a construi o abordare comună și sistematică a dezvoltării 
profesionale inițiale și continue pentru VET, prin echiparea cadrelor didactice VET cu 
ghiduri digitale privind metodele didactice pentru încorporarea testului de diagnostic și 
a jocului online pe abilități soft în cadrul activităților la clasă. 

Ghidurile digitale, disponibile într-o selecție de limbi, se concentrează pe metodele 
didactice pentru încorporarea testului de diagnostic și a jocului online pe abilități soft în 
cadrul activităților de clasă mai largi, cu scopul de a: 

• stimularea angajamentelor de colaborare între studenți 

• abilitarea elevilor să se implice în activități de rezolvare a problemelor și creativitate 

• implicarea studenților în scenarii de dezbateri, negocieri și rezolvare a conflictelor 

• abilitarea elevilor să participe la jocuri de rol și exerciții de actorie 

• implicarea elevilor în activități de team-building 

Impactul așteptat este concentrat pe profesorii din învățământ profesional. Aceste 
orientări urmăresc să le permită să pună mai bine în practică conținuturile de formare 
propuse într-un mediu de clasă. Metodele propuse se vor concentra pe interactivitate, 
pentru a aduce metode experimentale de formare în clasă, încurajând o mai bună 
implicare a elevilor din învățământ profesional VET și motivându-i în procesul de 
învățare. Astfel, aceste orientări sunt considerate un instrument de sprijin pentru 
formatorii în practica lor didactică. 

La fel ca în cazul produselor intelectuale anterioare dezvoltate în STRATAGAME, 
partenerii se așteaptă să creeze un material transferabil, ghidul digital ar trebui să 
servească drept model pentru producerea de noi ghiduri privind competențele 
suplimentare noi, corespunzătoare unei construcții de joc extinse, cu noi competențe. 
și astfel de noi medii pentru învățare.  
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STRATEGIA DE ÎNVĂȚARE 

Strategia de învățare a STRATAGAME se bazează pe formarea de cinci competențe-cheie 
către studenți, prin utilizarea unei metode de pregătire combinată bazată pe 
antrenamente serioase de joc și antrenament tradițional. Competențele menționate 
sunt: 

 

În acest sens, proiectul a creat două linii de pregătire. Pe de o parte, ghidul prezent, 
împreună cu broșura, inclusiv activitățile la clasă, sunt un mijloc de a facilita instruirea 
elevilor despre competențele menționate într-un mediu de clasă. Pe de altă parte, 
consorțiul a creat un joc online, care le permite elevilor să joace și să învețe despre 
fiecare competență într-un mediu în care să-și promoveze interesul de învățare și care 
urmărește să fie atractiv pentru publicul țintit, asigurând în același timp furnizarea 
conținutului educativ necesar. pentru a afla despre cele cinci competențe. 

Toate activitățile produse de consorțiul STRATAGAME au fost propuse urmând un nivel 
care se aplică educației VET. O scurtă explicație a sistemului ECVET și definiția 
cunoștințelor, abilităților și competențelor au fost incluse în ghiduri, ca material util 
pentru formatori. 

Comunicarea.

Adaptabilitatea / flexibilitatea.

Gândirea creativă.

Rezolvarea problemelor.

Munca in echipa.
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Sistemul european de credit pentru educație și formare profesională (sistemul ECVET) 
este un instrument creat de Uniunea Europeană pentru a facilita crearea unor căi de 
învățare flexibile care să promoveze transferul, recunoașterea și acumularea 
rezultatelor învățării în întreaga UE, precum și să promoveze mobilitate transnațională. 

Sistemul ECVET a fost adoptat în 2009 și fiecare stat membru a adaptat condițiile 
necesare pentru a-l aplica în propriile sisteme de calificare profesională. Prin intermediul 
ECVET, este posibil ca elevii să acumuleze, să transfere și să utilizeze unitățile de învățare 
în toată UE, oferind un cadru care să le facă pe elevi mobili și să faciliteze mișcarea atât 
la nivel transnațional, dar și între formale, nonformale și informale contexte de 
învățare.1 

Definirea cunoștințelor, abilităților și competențelor vizate într-un cadru comun al UE 
CUNOȘTINȚE 

Definiția cunoștințelor acceptate în Comisia Europeană este cea inclusă în Cadrul 
European al Calificărilor (EQF). Conform acestui fapt, "cunoaștere înseamnă rezultatul 
asimilării informațiilor prin învățare. Cunoașterea este corpul faptelor, principiilor, 
teoriilor și practicilor care sunt legate de un domeniu de muncă sau de studiu."2 

ABILITĂȚI 

Ca și în cazul cunoștințelor, definiția acceptată a competențelor este cea inclusă în 
Cadrul European al Calificărilor (EQF). Conform acestei „abilități înseamnă abilitatea de 
a aplica cunoștințe și de a folosi cunoștințe pentru a finaliza sarcinile și a rezolva 
problemele”. Ele pot fi descrise ca cognitive (care implică utilizarea gândirii logice, 
intuitive și creative) sau practice (care implică dexteritate manuală și utilizarea 
metodelor, materialelor, instrumentelor și instrumentelor).3 

COMPETENȚE 

Conform Cadrului European de Referință, competențele sunt definite ca o „combinație 
de cunoștințe, abilități și atitudini adecvate contextului. Competențele cheie sunt cele 
de care toți indivizii au nevoie pentru îndeplinirea și dezvoltarea personală, cetățenie 
activă, incluziune socială și angajare ”.4 

Cadrul de referință stabilește opt competențe cheie: 

1. Comunicare în limba maternă; 

2. Comunicare în limbi străine; 

 
1 Sistemul european de credit pentru educație și formare profesională (ECVET) 
2 ESCOpedia. 
3 ESCOpedia. 
4 COMPETENȚE CHEIE PENTRU ÎNVĂȚĂTAREA DE VIAȚĂ - Cadrul european de referință. 

https://www.cedefop.europa.eu/es/events-and-projects/projects/european-credit-system-vocational-education-and-training-ecvet
https://ec.europa.eu/esco/portal/escopedia/Knowledge#:~:text=ESCO%20applies%20the%20same%20definition,field%20of%20work%20or%20study.%22
https://ec.europa.eu/esco/portal/escopedia/Skill#:~:text=Skill,complete%20tasks%20and%20solve%20problems%22.
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3. Competență matematică și de bază 

4. Competență digitală; 

5. Învățarea de a învăța; 

6. Competențe sociale și civice; 

7. Simțul inițiativei și al antreprenoriatului; 

8. Conștientizarea și exprimarea culturală. 

Este interesant atunci când vorbim despre abilități, fiind capabil să le diferențiem de 
competențe (definite în punctul următor). În timp ce abilitățile sunt legate de utilizarea 
unei metode sau instrumente pentru un anumit cadru, legate de o anumită sarcină 
definită, o competență este mai largă și arată capacitatea de a face față unei situații sau 
provocări noi și de a putea aplica cunoștințele și abilitățile într-o un mod independent 
care se abate de la cel utilizat în mod tradițional, pentru a rezolva problema.

 

  

Cunoștințe

Abilități

Competențe
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ELEMENTE TEORETICE 

Următoarea secțiune a orientărilor conține tot conținutul teoretic necesar pentru 
realizarea scenariilor proiectului STRATAGAME, fie cele incluse în jocul STRATAGAME, 
cât și cele incluse în portofoliul Scenariu de clasă. 

Fiecare dintre competențele analizate prin proiect a fost împărțită în această secțiune 
teoretică în aceleași domenii care sunt lucrate în scenarii, pentru a facilita înțelegerea 
conținutului. 

Adaptabilitatea este natura de a schimba sau de a crea modificări în sine pentru a se 
potrivi noului mediu. Pentru o cultură la locul de muncă, înseamnă că o persoană trebuie 
să fie deschisă ideilor sau schimbărilor noi, trebuie să poată lucra independent sau în 
echipe sau să îndeplinească sarcini care nu sunt destinate unei singure persoane. 

Angajatorii trec din ce în ce mai mult de la roluri individuale la rotația rolurilor și la 
descrierile flexibile ale locurilor de muncă. Este o abilitate căutată, deoarece indică 
faptul că angajatul se poate adapta la nevoile clienților în schimbare, la tendințele 
tehnologice. 

De asemenea, este legată de creșterea carierei, deoarece persoana devine mai echipată. 
O persoană adaptabilă este cineva care poate îndeplini mai multe sarcini, poate gestiona 
mai multe misiuni prin stabilirea priorităților și modificarea atitudinii pentru a se contopi 
cu noua cultură. 

Pentru a funcționa sau a performa în 
lume în orice situație sau circumstanță 
necesită un individ să posede abilitatea 
de bază a adaptabilității. Prin urmare, 
importanța adaptabilității devine mai 
puternică atunci când există mai multe 
oportunități. Flexibilitatea la locul de 
muncă permite evaluarea a ceea ce se 
întâmplă și adaptarea la rolul și 
responsabilitățile sau chiar la locul de muncă oferit. 

Este foarte important pentru angajator și angajat să fie flexibili, deoarece creează o forță 
de muncă simplificată și tehnologie adoptată, din cauza schimbărilor pe piață.  

ABILITATEA DE A ASCULTA 

Abilitatea de a asculta este extrem de importantă în fiecare domeniu al vieții, deoarece 
este cheia unei comunicări de succes, iar viața umană se referă la comunicare. 
Ascultarea poate fi considerată cea mai importantă dintre toate abilitățile de 
comunicare și este singura care nu este învățată formal, din păcate. 

Abilitatea de a asculta permite, printre altele: 

• Pentru a primi și interpreta cu precizie rostirile, 
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• Pentru a îmbunătăți abilitățile de comunicare, 

• Pentru a evita neînțelegerile și pentru a rezolva problemele, 

• Pentru a stabili și menține relații umane pozitive, 

• Pentru a arăta maturitate și respect, 

• Pentru a realiza dezvoltarea personală, 

• Pentru a ne îmbunătăți respectul de sine și încrederea, 

• Pentru realizarea dezvoltării profesionale. 

Cercetările arată că aproximativ 70% din timpul nostru este dedicat comunicării, 
majoritatea fiind dedicate ascultării. 

ABILITATEA DE LUCRA SUB PRESIUNE 

Capacitatea de a lucra sub presiune este de o importanță extremă în lumea 
contemporană. În era globalizată, ritmul vieții este atât de rapid și solicitant încât, fără 
abilitățile de a lucra sub presiune, ajungem să eșuăm, atât în viața personală, cât și în 
cea profesională. 

Presiunea poate fi înțeleasă în mod divers, de la constrângerile de timp și resurse, printr-
o cunoaștere insuficientă pentru a ne atinge obiectivele, până la probleme neprevăzute, 
evenimente. Complexitatea lumii moderne solicită o definire și o manifestare complexă 
a funcționării sub presiune. 

Indiferent, este de la sine înțeles că capacitatea de a lucra sub presiune este una dintre 
cele mai importante abilități pe care toți trebuie să le lucrăm, deoarece, după cum indică 
diverse statistici, senzația de a fi stresat / anxios / sub presiune, în diverse grade, este 
lucru comun pentru marea majoritate a societății contemporane.

 
Graphics source: https://www.jlt.com/eb/media-centre/press-releases/mental-health-awareness-day-survey-
october-2017 
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ABILITATEA DE A TE ADAPTA LA SITUAȚII NOI 

Adaptarea la noi situații și schimbare este o abilitate indispensabilă în lumea 
contemporană, care este extrem de complexă și dinamică. Cu ritmul vieții în continuă 
viteză, continuăm să ne confruntăm cu situații și oportunități din ce în ce mai noi și 
deseori neașteptate, unele dintre ele ne pot schimba complet viața și ne pot aduce 
beneficii. 

Adaptarea la schimbare poate fi o sarcină dificilă. Mai des, ne este greu să părăsim zona 
noastră de confort, fie că este vorba de viața profesională sau personală. Iată doar o 
serie de motive pentru care abilitatea de a se adapta la situații și schimbări noi este de 
dorit și necesară în secolul XXI: 

• Creștere și dezvoltare personală și profesională, 

• Flexibilitate și îmbunătățiri în fiecare domeniu al vieții, 

• Consolidarea valorilor vieții, 

• Oportunități și noi începuturi, 

• Satisfacție personală și profesională. 

ABILITATEA DE A COMUNICA 

Comunicarea este unul dintre cele mai fundamentale aspecte ale vieții sociale, atât în 
contextul personal, cât și în cel profesional; iar o comunicare eficientă este, fără îndoială, 
cea mai importantă abilitate de viață pe care o posedăm.  

De ce comunicăm? Comunicăm, de exemplu: 

• Trimiteți și primiți mesaje, 

• Partajează informații și semnificații, 

• Cometarii, 

• Adresăm întrebări, 

• Exprimă dorințe și nevoi, 

• Dezvoltarea relațiilor sociale. 

Însuși cuvântul „comunicare” provine de la cuvântul rădăcină latină care înseamnă „a 
face comun”. Urmând această linie de gândire, comunicarea înseamnă să facem comună 
înțelegerea și cunoștințele noastre; este vorba despre împărtășirea comunității, care 
pare destul de ușor. Cu toate acestea, abilitatea de a putea comunica eficient este dificil 
de stăpânit, mai ales în lumea contemporană, unde există nenumărate mijloace și 
diverse platforme de comunicare. În lumea dinamică, din ce în ce mai dominată de 
domeniul și tehnologia digitală, abilitatea de a comunica este la fel de importantă ca 
întotdeauna, dacă nu mai mult. 

Procesul de comunicare în sine este destul de complex și polivalent. Un model simplificat 
al procesului este prezentat mai jos. Procesul de comunicare include mesajul trimis de 
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expeditor; și mesajul pe care îl primește destinatarul. În comunicarea ideală, mesajul 
decodat de destinatar este identic cu mesajul codat de expeditor. Aceasta este ceea ce 
se străduiește o comunicare eficientă și de ce îmbunătățirea capacității noastre de a 
comunica este atât de dificilă, dar totuși importantă. 

 

Sursă: https://cdn.britannica.com/35/93835-036-8A32DC08.gif 

 
REZOLVAREA EFICIENTĂ A PROBLEMELOR 
Nu contați pe viață fără probleme. Problemele sunt un element permanent în viață. 
Viața este o serie de probleme, dificultăți și obstacole de depășit. A ști cum să rezolvi 
problemele este crucial pentru a face față mai bine vieții și a avea succes. Problemele și 
crizele practic nu se termină niciodată. Nu puteți evita problemele, dar aveți o influență 
asupra modului în care reacționați la probleme și a modului în care vă confruntați cu 
acestea. 
Ceea ce distinge oamenii de succes este faptul că sunt orientați spre soluții. Aceștia pot 
răspunde în mod adecvat la o problemă și o pot rezolva într-un mod eficient și eficient. 
Oamenii fără succes nu pot face asta. Oamenii de succes manifestă stăpânire de sine 
chiar și într-o criză, încearcă să vadă laturile pozitive ale situației, sunt capabili să învețe 
din probleme și, mai ales, să se axeze pe rezolvarea problemei. Nu pierd timpul și energia 
în mod inutil făcând scuze, plângând și căutând părți vinovate. Ei iau inițiativa și au 
curajul să își asume responsabilitatea pentru a face față problemei. 
Puteți învăța cum să rezolvați eficient și eficient problemele. Rezolvarea problemelor 
necesită o abordare sistematică și structurată. Folosind metoda adecvată de soluționare 
a problemelor, puteți face față oricărei provocări din viața dvs. profesională sau 
personală. Cum să rezolvi eficient problemele? Puteți face cinci pași pentru a rezolva 
practic orice problemă. 
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• Definiți problema în mod clar și precis 

• Determinați cauzele posibile ale problemei 

• Sugerați soluții pentru problemă 

• Determinați rezultatele și alegeți cea mai bună soluție 

• Definiți data și domeniul de aplicare al responsabilității 

O abordare sistematică a rezolvării problemelor stă la baza succesului. Practicați această 
metodă în 5 pași de a face față problemelor până când devine un obicei bun. Vei fi 
surprins cum va crește eficacitatea și cu cât vor fi mai bune rezultatele acțiunilor tale. 

Capacitatea de a rezolva probleme are multe avantaje. Cea de bază este abilitatea de a 
rezolva probleme mai mari și mai importante. Oamenii care știu să rezolve problemele 
sunt apreciați, căutați pe piața muncii și bine răsplătiți pentru abilitățile lor. Dezvoltarea 
și succesul în carieră depind în mare măsură de capacitatea dvs. de a rezolva problemele. 

De asemenea, atunci când înveți să te descurci cu problemele și să le rezolvi eficient, 
stima ta de sine va crește și ea. Încrederea în sine va crește odată cu fiecare nouă 
problemă rezolvată. Încrederea în puterea și capacitatea dvs. de a face față provocărilor 
va crește. Astfel, puteți rezolva probleme și mai grave și puteți obține rezultate și mai 
semnificative. Amintiți-vă capacitatea dvs. de soluționare a problemelor determină într-
o mare măsură ceea ce obțineți! 

ECHILIBRÂND MUNCA CU FAMILIA 
Echilibrul muncă-viață (WLB) este definit cel mai adesea drept gradul în care o persoană 
este angajată simultan și satisfăcută viața profesională și non-profesională. Există trei 
componente ale relației muncă - viață: timpul (dedicat îndatoririlor la locul de muncă și 
în afara acesteia), angajamentul (în muncă și viața în afara acesteia) și - satisfacția (din 
muncă și viață în afara acesteia). Prin termenul „Viață” trebuie înțeles în contextul WLB 
ca o arie care cuprinde astfel de sfere precum familia vieții (îngrijirea copiilor și a altor 
persoane dependente), viața socială (de exemplu, menținerea relațiilor cu alte 
persoane), hobby-uri, recreere etc. 
 
Pot fi multe motive pentru dezechilibru: organizarea timpului prost - atât la locul de 
muncă, cât și la activități în afara locului de muncă, lipsa de soluții la locul de muncă, 
părinții unice și niciun ajutor în administrarea unei gospodării, deficitul de îngrijire 
instituțională a copiilor, precum și membrii mai în vârstă ai familiei, etc. Cerințe prea 
mari, lipsa controlului și a sprijinului și, de asemenea, lipsa de flexibilitate în timpul de 
lucru al organizației duc la stres și la efectele negative asociate asupra sănătății, în primul 
rând pentru angajați, dar și pentru familiile lor. 
 
Dacă rolurile rezultate din îndatoririle profesionale nu pot fi reconciliate și conflictele 
dintre muncă și familie. Conflictul dintre muncă și familie poate fi definit ca o sursă de 
stres care rezultă din cerințele incompatibile legate de funcționarea la locul de muncă și 
în familia exercitată în ambele medii. Conflictul este agravat în primul rând de orele lungi 
de muncă, presiunea în timp și organizarea muncii, ceea ce nu facilitează concilierea 
rolurilor profesionale și familiale. Poate afecta diverse aspecte ale funcționării umane, 
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inclusiv sănătatea fizică și psihică (bunăstarea), calitatea vieții, satisfacția cu viața și 
munca, motivația de a munci, îngrijirea sănătății (în special desfășurarea activității 
fizice), întreprinderea mai frecventă riscantă comportamente (de ex. consum excesiv de 
alcool), eficiență (în special la locul de muncă) și pot provoca, de asemenea, depresie și 
arsuri. 
 
ADAPTABILITATEA 

Activitățile flexibile la locul de muncă permit o mai bună comunicare cu colegii și cu 
șeful. Te fac să te deschizi la idei și activități noi. Ele permit dobândirea mai ușoară a 
cunoștințelor și implementarea de noi soluții. 

ELEMENTELE COMUNICĂRII 

Comunicarea este transmiterea unui mesaj codat de la emițător printr-un canal de 
comunicare către un receptor care decodează mesajul și dă un răspuns în ordinea 
criptată, astfel încât emițătorul devine receptor. Elementele de comunicare sunt 
mesajul, canalul de comunicare, mediul de comunicare, identitatea culturală. Pentru o 
bună comunicare, este întotdeauna important să așteptăm răspunsul interlocutorului la 
mesajul transmis de noi. Acest mod de comunicare ne permite să înțelegem în ce măsură 
cel pe care îl comunicăm a înțeles ceea ce am încercat să le comunicăm și, dacă 
observăm că mesajul nostru nu a fost pe deplin înțeles, în cele din urmă le vom trimite 
același mesaj sub unul în altul. formular, de data aceasta așteptați și răspunsul. 
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NIVELELE LA CARE COMUNICAREA ARE LOC 

Orice persoană poate fi privită ca având mai multe nivele în care "adună" informații 
despre el și lumea din jurul lui: nivelul deschis, nivelul ascuns, nivelul orb, nivelul 
necunoscut. 

Zona deschisa - de al cărei conținut suntem conștienți și pe care suntem dispuși să-l 
dezvăluim altora: discuții amintiri, cunoștințe comune;  

Zona ascunsă – de al cărei conținut suntem conștienți, dar pe care, în mod deliberat, nu 
dorim să o dezvăluim și altora: sentimente, reacții, impulsuri pe care le considerăm 
antisociale, evenimente în care am acționat altfel decât conform cu propriile standarde 
sau cu cele ale grupului; 

Zona oarbă – de al cărei conținut noi nu suntem conștienți, dar care este parte din noi și 
ceilalți pot să îl “vadă”, doar noi suntem “orbi”: sentimente și trăsături pe care nu le 
recunoaștem ca fiind  ale noastre; 

Zona necunoscută – conține date despre care nici noi, nici ceilalți nu suntem conștienți: 
sentimente, tendințe și impulsuri puternic reprimate, talente și  potențiale complet 
necunoscute, reacții caracteristice care apar doar în situații critice, deosebite; “ieșiri” de 
care ne uimim sau talente pe care nu le bănuiam. 

Este foarte ușor pentru noi să vorbim atunci când am avut experiențe similare cu cei cu 
care comunicăm. Din acest motiv, uneori ne simțim mai liberi să spunem anumite 
lucruri, alteori avem impresia că este mai bine să păstrăm pentru noi anumite lucruri pe 
care le cunoaștem despre noi înșine, fără să dorim să le împărtășim cu alții. Și uneori 
comportamentul nostru simplu lasă cerurile să înțeleagă ceea ce nu spunem în cuvinte. 
 
TIPURI DE COMUNICARE 

În funcție de nivelul de comunicare pe care se află fiecare dintre interlocutori, prin 
combinarea acestora, ne rezultă patru tipuri de comunicare  

Comunicarea deschisă -  atunci când comunicarea are loc între zonele deschise ale 
interlocutorilor. Comunicarea se desfășoară în mod optim și este eficientă. 

Comunicarea neintenționată – este comunicarea între zona deschisa a unuia dintre 
interlocutori și zona oarba a celuilalt, astfel mesajul pe care-l recepționăm despre o 
persoană, este fără ca aceasta să dorească să-l comunice sau să-si dea seama că o face.  

Informația relevă o parte din personalitatea interlocutorului; pe de altă parte, 
informația poate fi folosită prin intermediul feedbackului furnizat, de exemplu:  pentru 
schimbarea de comportamente, îndrumare și sfătuire. 

Comunicarea intenționată – este comunicarea din zona ascunsa a unuia dintre 
interlocutori spre zona deschisă a celuilalt și este reciprocă această comunicare. Se 
întâlnește atunci când în mod intenționat dezvăluim despre noi ceva ce în mod obișnuit 
ascundem.  
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La acest nivel se desfășoară procesul de autoexpunere și de solicitare  și furnizare de 
feedback, procese foarte importante pentru formarea și dezvoltarea unor relații de 
comunicare sănătoase și productive. 

Comunicare prin “molipsire”  –  este o comunicare intre zonele necunoscute ale fiecăruia 
dintre interlocutori, și este denumita de “molipsire ”deoarece se  comunica la nivel 
emoțional. O persoană influențează sentimentele sau comportamentul celeilalte 
persoane, fără ca vreuna dintre ele să fie conștientă de asta sau să o facă intenționat.  

În grupul nostru de prieteni sau chiar atunci când ne facem prieteni noi, când observăm 
că alții au trecut prin experiențe similare cu ale noastre, ne simțim mult mai bine și 
conectăm comunicarea deschisă. Astfel, ne este mult mai ușor să povestim despre noi 
și despre evenimentele pe care nu le-am spus niciodată, tocmai pentru că ne simțim pe 
deplin înțeleși de această echipă. 
ELEMENTE CARE ANULEAZĂ COMUNICAREA 

Pentru a avea o comunicare eficienta este necesar să îi respectați pe interlocutorii voștri, 
ca pe egalul dv., să îi respectați dreptul la opinie, îi respectați și îi prețuiți deciziile și nu i 
le veți  submina sau sabota și îi veți  respectați valorile și experiența. 

Între elementele care pot întrerupe o comunicare se pot regăsi următoarele elemente: 
amenințările, a da ordine, adică folosirea puterii 
asupra altuia, a dirija pe cineva, aprecierea în scopul 
manipulării, direcționarea fără explicații, critica 
neconstructiva sau schimbarea subiectului în mod 
intenționat. 

Indiferent dacă ne aflăm în echipa de lucru sau într-
un grup de prieteni, nu ne simțim liberi să ne 
exprimăm părerile dacă sunt frecvent criticate sau nu 
luate în considerare. Cu cât ne simțim mai 
marginalizați dacă opiniile noastre sunt greșite și 
chiar folosite într-un sens greșit.  

CĂI ALE COMUNICĂRII: LIMBAJUL 

În general se spune ca  noi reținem aproximativ 7% din limbaj verbal  exprimat prin 
cuvinte, 38% din  limbajul para verbal dat de  intonația  și inflexiunea vocii și aproximativ 
55% din  limbajele neverbale date de  postura corpului, gesticulația, expresia fetei, în 
alte modalități de meta comunicare. Se știe că: corpul nostru nu minte, din acest motiv, 
putem urmări îndeaproape trăsăturile și gesturile trupești ale celor cu care comunicăm 
și, în acest fel, putem înțelege mai bine dacă ceea ce ni se transmite este în concordanță 
cu ceea ce interlocutorul nostru crede. 

COMUNICAREA ÎNTR-O RELAȚIE CREATIVĂ 

Pentru a reuși să avem o relație creativa și eficienta în fiecare latura a vieții noastre este 
necesar să putem comunica la un anumit nivel cu interlocutorii noștri. Astfel este 
necesar să știm să cerem, simțind ca sunt liber în cererea mea, așa cum celălalt este liber 
în răspunsul lui, făcând diferența dintre a dori și a cere,  în mod matur să știm să oferim, 
să punem la dispoziția celuilalt, fără așteptări ulterioare, în mod necondiționat, altfel 
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este doar schimb,  să știm să primim, să lăsăm să vină către noi gratificările, aspectele 
care mă interesează, să accept refuzurile sau punerile în cauză ale celuilalt, pentru că 
aici sunt dezvăluite fricile noastre de a fi eventual descalificați, sau nevoile noastre de a 
fi recunoscuți,  să avem capacitatea de a refuza, de a spune nu, de a ne poziționa diferit, 
acceptând această diferență fată de celălalt, în libertatea lui de a fi. Acest lucru îl putem 
face în mod afirmativ, în sensul: sunt capabil să mă definesc, renunț la aprobarea 
celuilalt, sau în mod negativ, prin refuz simțindu-mă frustrat ca îl pedepsesc pe celălalt. 

CULOAREA ÎN COMUNICARE 

Culorile în comunicare au rol esențial, atât în ceea ce privește mesajul pe care îl 
transmite cât și emoția pe care o determină în interlocutor. 
Întotdeauna se va tine seama de participanții la discuție, de țara din care provin, de 
tradițiile și cultura lor. De asemenea într-o expunere grafică se va ține seama de ceea ce 
vrem să subliniem prin prezentarea noastră, de masajul pe care vrem să-l transmitem. 
 

Când vorbim despre „Gândire creativă” ne referim la capacitatea de a crea ceva nou, 
rezultatul unui proces de structurare a informațiilor legate de contextul social și cultural 
în care este inserat individul. 

Gândirea creativă poate fi definită ca o activitate mentală care, în mod voluntar sau 
involuntar, reorganizează evenimentele și produce rezultate care, la rândul lor, 
generează reacții pozitive sau negative în mediul în care se desfășoară această activitate. 
Dacă analizăm, de fapt, etimologia cuvântului creează, putem observa că rădăcina 
sanscrită kar- înseamnă a face: Kar este creatorul, adică „cel care o face din nimic”. 

Gândirea creatoare este înnăscută în ființa umană, spre deosebire de gândirea liniară, 
liniară, structurată pe efectul cauză. Psihologul Edward de Bono contrastează gândirea 
laterală cu gândirea verticală, destinată ca metodă de investigare a conexiunilor aparent 
ascunse ale minții. Un alt savant care a vorbit despre gândirea creativă este Guildford 
(1967) care a introdus termenul „gândire divergentă”, înțeles ca capacitatea de a 
produce o serie de soluții posibile la o 
problemă care nu oferă un singur 
răspuns corect. 

Guildford a identificat aspectele care 
disting această formă de gândire: 
fluiditate, flexibilitate, originalitate, 
elaborare, evaluare. Această 
competență vă permite să rupeți tiparele 
obișnuite ale gândirii, analizând o 
problemă din mai multe puncte de 
vedere și căutând rezoluții prin asocieri 
neobișnuite, fără a căuta o singură 
soluție directă a problemei. 
Matematicianul Poincaré a scris: 
„Creativitatea înseamnă să combini 
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elementele existente cu conexiuni noi care sunt utile”; astfel, a introdus din nou criteriile 
și utile. 

Wallas, inspirându-se din Poincaré, a identificat cele 4 faze ale procesului: 

• pregătirea: colectarea și selectarea informațiilor relevante, analiza problemelor, 
explorarea soluțiilor posibile. 

• incubație: prelucrarea mentală a materialului disponibil, în căutarea unei comenzi care 
poate construi un nou sens. 

• iluminare sau intuiție: o nouă idee apare în partea conștientă a minții. Intuitia apare 
brusc, dar numai datorita fazei anterioare. Henri Poincaré spune că a rezolvat o 
problemă matematică complexă în timp ce urca într-un autobuz și nu se gândea la asta. 

• verificări: o nouă idee, o soluție, o intuiție trebuie testate și verificate înainte de a fi 
formalizate. 

În concluzie, această formă de gândire ne permite să rupem tiparele și modelele de 
referință (chiar dacă acestea sunt luate în considerare și ele), pentru a introduce ceva 
nou; ne face să percepem lumea în moduri diferite și să descoperim noi tipare ascunse 
pentru a crea conexiuni între fenomene aparent fără legătură și a genera soluții. 

FANTEZIA 

Fantezia este o facultate a minții umane care vă permite să creați și să vizualizați imagini 
sau să redați și să reproduceți în mod liber datele furnizate de experiențele voastre. 

Fantezia este o subcompetență a abilității „Gândirii creative”. Adesea este dificil să 
distingem între fantezie și creativitate. Acești termeni indică totuși procese mentale 
diferite. 

Gândirea creatoare are o structură mai complexă decât fantezia, deoarece constă într-
o combinație de gândire logico-rațională, intuitivă, imaginativă, care poate produce un 
repertoriu vast de soluții ca răspuns la situații problematice. 

După cum s-a scris deja, „Creativitatea constă în combinarea elementelor existente cu 
conexiuni noi care sunt utile” (Poincaré); prin urmare, se face referire la criterii din nou 
și utile. 

Fantezia, pe de altă parte, nu produce neapărat ceva vizibil sau „util”, ci pare să se refere 
în principal la lumea celor ne-tangibile și a celor ne vizibile. 

În ciuda acestui fapt, fantezia ar prelua o valoare a realității atunci când unele 
evenimente planificate și create dobândesc prima lor „formă” în fantezia cuiva. 

Prin urmare, imaginația umană este un instrument preliminar pentru procesul de 
construcție tangibil al realității și al mediului. 

Prin urmare, există o legătură continuă între fantezie și creativitate. 

Fantezia nu trebuie considerată tot ceea ce este ireal și discordant în ceea ce privește 
realitatea lucrurilor, ci trebuie considerată în schimb o capacitate care vă permite să 
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creați noi logici combinatorii despre realitate, prin urmare, pentru a da naștere unor 
experiențe formative și de învățare bazate pe reconstrucția datelor cunoscute. 

ORIGINALITATEA 

Originalitatea este o abilitate care ne permite să înțelegem și să abordăm problemele 
prin explorarea și dezvoltarea posibilităților diferite, cu scopul de a crea ceva unic și mai 
puțin frecvent. De fapt, persoana originală iese în evidență de restul și părăsește „zona 
de confort”, depășind experiența directă și dincolo de ceea ce se știe, pentru a avea idei 
noi. Originalitatea, ca subcompetență a gândirii creative, folosește gândirea 
independentă sau imaginația constructivă. 

IMPLEMENTAREA 

Termenul de implementare indică realizarea, realizarea, execuția sau practica unui 
model, plan, metodă sau idee, cu scopul de a atinge un anumit obiectiv. 

Studiul gândirii creative este adesea asociat cu 
implementarea, deoarece atunci când vine vorba 
de creativitate este necesar să se acorde atenție 
și execuției ideii în sine. 

Procesul de implementare permite să contribuie 
în continuare la ceea ce a fost făcut în avans, 
„extinzând” noi elemente și producând 
îmbunătățiri. Această propoziție implică faptul 
că această acțiune necesită câteva gânduri și 
acțiuni preliminare, pentru ca ceva să se 
întâmple cu adevărat. 

Pentru a implementa o idee, o metodă sau o acțiune, mai întâi trebuie să definiți o 
problemă specifică, să înțelegeți și să fiți conștienți de sarcina dată, să analizați 
problema, să identificați sursa problemei și ce lipsește în proiect, să găsiți o nouă metodă 
să aplice, să definească obiective clare, cuantificabile și măsurabile, pentru a evalua 
rezultatele și pentru a evalua succesul sau eșecul unui sistem implementat, planificarea 
unui loc de muncă și elaborarea unui plan de verificare a stării de implementare și, în 
final, testarea unei idei, adaptându-l la cadrul de referință. 

APETITUL PENTRU RISC 

Unele trăsături prezente în persoană sunt elemente care favorizează creativitatea. 
Printre elementele multiple identificate se află și propensiunea la risc, care poate ajuta 
la scăparea preconcepțiilor și facilitarea căutării de noutăți. 

Actul creativ începe cu defalcarea tiparelor mentale existente, iar cel care se apleacă 
spre risc, se opune adesea unor constrângeri prea rigide, punând (exact) în pericol 
„stabilitatea” a ceea ce este cert. 

Pofta de risc este o abilitate care poate crea valoare în contexte de muncă: această 
abilitate ajută la prezicerea unor probleme sau amenințări potențiale și planifică o 
strategie care poate rezolva situații complexe. Pofta de risc face parte din procesul de 
luare a deciziilor zilnice și face parte integrantă din formularea și executarea strategiei. 
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Într-adevăr, apetitul pentru risc eficient duce la o luare a deciziilor îmbunătățite pentru 
a echilibra riscul și recompensa ca forță motrice fundamentală pentru rezolvarea 
problemelor. 

Mai mult, cine are această abilitate este adesea o persoană care își asumă 
responsabilitatea. 

ABILITATEA DE A CREA CONEXIUNI ÎNTRE IDEI 

Pentru a crea ceva creativ, inovator și original, este deseori necesar să asociați idei de la 
diferiți oameni sau să combinați experiențe, cunoștințe, cu ceva nou. 

De fapt, potrivit lui Mednik, o idee nouă (creativă) sau reelaborarea ei ar fi constituită 
din setul de asociații înregistrate în creier, cum ar fi memoria impresiilor, stimulările și 
informațiile învățate, legate între ele. Prin urmare, pentru a rezolva o problemă și pentru 
a crea combinații inovatoare și originale, este necesar să selectați cele mai importante 
informații, să conectați informațiile, chiar și informațiile aparent ireconciliabile și, în 
final, să relaționați informațiile dobândite cu cele deja învățate. 

Prin conexiunea dintre experiențele anterioare și informațiile noi, ar putea avea loc un 
proces de legătură între idei care ar duce la o soluție creativă. 

Abilitatea de a crea conexiuni între idei implică adesea și abilitățile de mediere. Într-
adevăr, nu ar fi posibilă conectarea ideilor de două persoane fără a ține cont de ceea ce 
a spus toată lumea. 

În cele din urmă, capacitatea de a crea conexiuni de idei implică o bună conștientizare 
de sine și capacitatea de a lua decizii într-un mod constructiv, evaluând opțiunile 
posibile, cântărind și asumând consecințele și responsabilitatea alegerilor luate. 

ABILITATEA DE A SPARGE TIPARELE 

Capacitatea de a sparge tiparele este una dintre particularitățile „gândirii creative”. 

DeBono a descris această abilitate drept abilitatea de a rezolva probleme cu metode 
neortodoxe și aparent ilogice. 

Această abilitate vă permite să chestionați metodele, rutinele și regulile consacrate, 
chiar și atunci când acestea par funcționale sau liniștitoare, deoarece sunt consolidate 
și, prin urmare, sigure. 

Activitățile mintale sunt, în mod normal, reglementate de tipare de gândire și sisteme 
de referință care determină căi de gândire predefinite și folosesc strategii cauză-efect 
bazate pe logică și judecată (gândire liniară). Pe de altă parte, atunci când diferite 
categorii și domenii sunt amestecate, lucrezi mental la diferite niveluri, te îndepărtezi 
de reguli, poți produce soluții imprevizibile, creative, tipice, exact, ale gândirii creative, 
care este o formă de gândire care analizează faptele care nu le citesc prin ipoteze 
prestabilite. 

Spargerea tiparelor nu are singurul scop de a produce ceva nou și original, ci de a depăși 
funcționarea rigidă a sistemelor, de a modifica concepte și percepții, de a favoriza 
schimbarea punctului de vedere și de a dezvolta alte strategii. 
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A ieși din cutie, așa cum vă puteți imagina, implică multiple dificultăți și rezistențe. Este 
posibil, totuși, să o facem prin captarea stimulilor mediului, schimbând punctele de 
vedere, experimentând și încercând situații noi, identificând soluții prin intuiție, în afara 
domeniului cunoașterii și logică liniar-tradițională. 

Lucrul în echipă ar putea fi definit ca fiind procesul de a lucra în colaborare cu un grup 
de oameni pentru a atinge un obiectiv legat de muncă. Poate fi o echipă formală, cum 
ar fi o unitate sau o secție de lucru sau o echipă informală, cum ar fi un grup 
multidisciplinar care lucrează împreună la un proiect temporar, aparținând aceleiași 
companii sau nu. Poate include persoane de la diferite grupuri și niveluri profesionale. 
Cel mai important punct este faptul că această competență se referă la situațiile în care 
unul este membru egal al echipei sau la egal, neavând autoritate sau responsabilitate 
mai mare decât ceilalți membri din grup. 

EMPATIA 

Oamenii empatici au o predispoziție naturală pentru unele dintre cele mai solicitante 
competențe în ofertele de muncă: lucru în echipă, abilități de leadership, abilități de 
negociere și servicii pentru clienți. 

Empatia este abilitatea de a te identifica cu cineva și de a-i împărtăși sentimentele. așa 
cum se întâmplă orice altă capacitate înnăscută, unii o dezvoltă mai mult, iar alții nu 
atât, și este întotdeauna posibil să o îmbunătățești. 

Câteva sfaturi pentru a dezvolta empatia: 

• Faceți-vă timp pentru a cunoaște oamenii cu care lucrați: începeți sau urmați 
conversațiile în locuri comune de întâlnire. 

• Țineți-vă la curent cu ce se întâmplă în viața colegilor: Cunoașteți puțin despre viața 
personală a colegilor dvs. (căsătorii, copii, divorțuri) vă permite să știți puțin mai multe 
despre fiecare și să știți cum să reacționați la muncă. evenimente care se prezintă. 

• Pune-te în locul partenerului: Multe neînțelegeri la locul de muncă se întâmplă prin a 
nu empatiza cu colegii care provoacă situații neplăcute cu răspunsuri proaste, tonuri de 
voce etc. 

• Fă-ți o favoare care te-ar putea face mai ușor slujba altcuiva: Astfel poți lega și, 
probabil, să-i returnezi în viitor. 

ASCULTAREA ACTIVĂ 

Ascultarea este una dintre cele mai importante abilități pe care le puteți avea. Cât de 
bine ascultați are un impact major asupra eficienței locului de muncă și asupra calității 
relațiilor dvs. cu ceilalți. De exemplu:  

• Ascultăm pentru a obține informații.  

• Ascultați să înțelegeți.  

• Ascultați pentru plăcere.  
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• Ascultăm ca să învățăm. 

 

Ai crede că ne-am pricepe să ascultăm? De fapt, așa cum este descris în Conul 
experienței lui Edgar Dale, cercetările sugerează că ne amintim doar între 25% și 50% 
din ceea ce auzim. Asta înseamnă că atunci când vorbiți cu colegii, clienții sau șeful, 
aceștia acordă atenție la mai puțin de jumătate din conversație. 

Priviți acest lucru din altă perspectivă și descoperiți că atunci când primiți instrucțiuni 
sau prezentați informații, nu veți auzi întregul mesaj. Sperați că piesele importante sunt 
capturate în proporție de 25-50%, dar dacă nu este așa?  

În mod clar, ascultarea este o abilitate pe care o putem îmbunătăți. Pentru a deveni un 
ascultător mai bun, vă puteți îmbunătăți productivitatea, precum și capacitatea de a 
influența, capacitatea de a convinge și de a negocia. În plus, veți evita conflictele și 
neînțelegerile. Toate acestea sunt necesare pentru succesul la locul de muncă!  

Rogers și Farson au definit trei moduri de a asculta activ: 

• Găsiți semnificația reală a ceea ce auziți. Încercați să înțelegeți atât cuvintele, cât și 
emoțiile din spatele ei. 

• Răspundeți la sentimente, nu la text. Adesea, mesajul real este emoția și nu cuvintele 
care alcătuiesc mesajul. În aceste cazuri, uitați de text și răspundeți la emoție. 

• Fă mai mult decât ascultă. O mare parte din comunicare este non-verbală, deci fii 
vigilent. 

Iată câteva dintre tehnicile de ascultare activă pe care FBI le învață agenții speciali: 

•Nu judeca. Poate cel mai dificil este cel mai necesar: ascultarea fără a judeca cealaltă 
persoană sau a trage concluzii. În momentul în care gândești sau acționezi ca un 
judecător, îți pierzi utilitatea ca ascultător. 
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• Nu da sfaturi. Sfaturile sunt întotdeauna bazate pe un context care nu trebuie să fie al 
nostru. Dacă tot credeți că aveți o idee absolut grozavă, cel mai indicat este să cereți 
permisiunea interlocutorului dvs.: „Ați dori să auziți părerile mele despre asta?” 

• Întrerupe numai atunci când este esențial. Când cineva întrerupe, trimite următoarele 
mesaje: 

o Ceea ce trebuie să spun este mai importantă decât a ta. 

o Aceasta nu este o conversație; este o discuție și vreau să o câștig. 

o Nu mi se pare că aud detaliile opiniei tale. 

• Consultați detaliile de care vă amintiți. În general, amintim că amintim detalii din 
conversațiile anterioare. Cu toate acestea, dacă vă amintiți unul și puteți menționa acest 
lucru în timpul conversației, oricât de mic, veți obține un efect foarte interesant. 

• Redirecționați conversația atunci când este necesar. Adesea este inevitabil ca 
conversațiile să meargă în altă direcție. Atunci când o întrebare se îndreaptă într-o 
direcție care nu are nicio legătură cu ceea ce interlocutorul dvs. a vrut să vă spună, este 
responsabilitatea dvs. ca un ascultător activ să redirecționați conversația spre originea 
sa. 

• Repetați ceea ce tocmai ați auzit. O modalitate foarte simplă de a arăta că asculți și, 
astfel, faceți cealaltă persoană mai motivată să continue să vorbească este să repetați 
din când în când ceea ce au spus, indiferent dacă sunteți de acord sau nu sunteți de 
acord. 

• Reflectă sentimentele tale de a te deschide emoțional. Nu vă limitați să repetați 
literalmente ceea ce tocmai ați auzit: ar trebui să încercați să îl interpretați în ceea ce 
privește emoțiile pe care le poate simți cealaltă persoană. Modul de a face acest lucru 
este simplu. Este vorba despre adăugarea emoției la ceea ce tocmai v-au spus: „Deci vă 
simțiți trist / fericit / furios / etc când s-a întâmplat așa ceva?” 

• Cereți mai multe informații cu întrebări adecvate. Pune întrebări din când în când 
este un alt mod de a arăta că ești atent și că participi la conversație. 

• Întrebați-vă despre consecințele a ceea ce tocmai v-a spus. Aceasta este cea mai 
puternică tehnică dintre toate pentru a determina oamenii să-și rezolve singuri 
problemele. Și, în același timp, cel mai simplu, trebuie doar să întrebi ce crede că s-ar 
întâmpla dacă s-ar întâmpla ceea ce tocmai a spus. 

• Ajută-l să-și clarifice gândurile și sentimentele. Când interlocutorul tău se oprește, 
poți profita de ocazie pentru a încerca să-ți clarifici gândurile cu întrebări deschise 
despre emoțiile lor („Ce anume te preocupă în situația ta curentă la locul de muncă”?) 
În loc să pui întrebări închise. 

• Utilizați întăriri pozitive și limbajul corpului. Reflectarea posturii corporale și a 
expresiilor faciale servesc la generarea de empatie în situații emoționale, atât timp cât 
se face cu discreție. De fapt, dacă asculți cu adevărat, sunt șanse să o faci în mod 
inconștient. 
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• Respectă tăcerile. În mod logic, una dintre cheile ascultării active este ascultarea, dar 
trebuie să vă simțiți, de asemenea, confortabil cu tăcerile. Tăcerile oferă timp oamenilor 
să gândească și să găsească cele mai exacte cuvinte, așa că nu le refuza acest lucru. 

• Evitați greșelile tipice. De asemenea, este indicat să evitați anumite greșeli care pot 
reprezenta un obstacol în comunicare și o deconectare emoțională cu interlocutorul 
dvs.: Minimizați transcendența, mențineți o atitudine condescendentă și plină de 
compasiune, terminați propozițiile pentru cealaltă persoană etc. 

• În cele din urmă, rezumați concluziile conversației. O modalitate bună de a face totul 
oficial, de a relaxa situația și de a crea un angajament mai mare este de a rezuma 
conversația inclusiv elementele și emoțiile pe care interlocutorul dvs. le-a considerat 
mai importante. 

LEADERSHIP-ul 

Leadershipul poate fi considerat ca o abilitate pe care un individ o are; unii oameni sunt 
chiar lideri născuți, în timp ce alții trebuie să lucreze extrem de greu pentru a obține 
unele dintre aceste trăsături și abilități. Actul de conducere este ceva foarte greu de 
definit, însă uneori este descris ca fiind capacitatea de a motiva pe alții să se 
îmbunătățească, precum și de capacitatea de a se adapta la orice situație și de a se 
adapta.  

 Inițiativa este descrisă ca fiind cei care inițiază ceva și este de obicei folosită în termeni 
de afaceri pentru a descrie pe cineva care este capabil să decidă ce face, când să o facă, 
complet independent. Se crede cu tărie că nu poți fi lider dacă nu ai inițiativă.  

Conducerea și inițiativa sunt extrem de 
importante și se aplică pe tot parcursul 
unei afaceri. Leadership-ul este de 
obicei condus de "liderul" afacerii și îi 
ajută pe alții să găsească o cale sau să 
găsească un motiv pentru a-și continua 
munca. Cu toate acestea, oricine din 
mediul de afaceri poate demonstra 
trăsături de conducere. Acționați, cum 
ar fi de exemplu ajutarea altora sau 
chiar motivarea unui co-lucrător pentru 
a obține un rezultate mai rapidă, sunt în 
felul lor un act de conducere.  
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Câteva sfaturi pentru a crește în leadership: 

• Ghidați-vă după puterea exemplului. Liderii trebuie să acționeze, nu doar să 
vorbească. Dacă dorești ca angajații tăi să aibă atitudini și angajamente diferite, fii 
primul care arată că îi ai și îi exersezi. 

• Puțină smerenie te va duce departe. Există o diferență mare între a fi lider și șef. Deși 
ambii sunt la conducere, un lider împărtășește lumina reflectoarelor și este confortabil 
acordând credit și celorlalți. Marii lideri se asigură că sunt auziți și înțeleși, dar știu, de 
asemenea, că ascultarea este importantă. 

• Cunoaște-ți limitele. Chiar și cel mai amabil și mai atent atenție are limitele sale. 
Stabilește-i și atacă-i. Dacă alții știu ce nu ai de tolerat, vor exista mai puține frustrări, 
ceea ce va evita confuzia. 

• Găsiți un mentor. Cei mai buni lideri știu când au nevoie de ajutor și știu unde să se 
ducă pentru a-l obține. Nimeni nu știe totul, așa că găsește pe cineva în care ai încredere 
să te sfătuiască atunci când lucrurile devin dure. 

• Fii conștient emoțional. Deși multe persoane vă sfătuiesc să separați emoțiile de 
afaceri, negocierile sunt relații cu oamenii. Pentru a le face să dureze, trebuie să fiți 
inteligent emoțional pentru a fi sensibil la diferite puncte de vedere. 

• Evitați greșelile comune de conducere. Toată lumea greșește, dar unele greșeli pot fi 
evitate. Pentru a nu le repeta, trebuie să fii conștient de ele fără să te obsedeze. 

• Învață din trecut. Istoria, recentă sau trecută, este plină de modele de afaceri de 
succes și mari eșecuri. Gândiți-vă la oamenii pe care îi admirați și aflați ce a mers rău 
pentru cei care și-au încheiat cariera cu ceva scandal. 

• Nu încetați niciodată să îmbunătățiți. Marii lideri învață constant. Întotdeauna va 
exista ceva la care puteți lucra sau o nouă abilitate de a stăpâni. Asigurați-vă că aveți 
mintea deschisă la idei și posibilități noi. 

RESPECTUL 

Respectul este una dintre bazele pe care se bazează etica și morala în orice domeniu și 
în orice moment. 

Respectul necesită un tratament amabil și amabil; Respectul este esența relațiilor 
umane, a vieții în comunitate, a lucrului în echipă, a oricărei relații interpersonale. 
Respectul este garanția transparenței. 

Respectul creează o atmosferă de securitate și cordialitate; Permite acceptarea 
limitărilor celorlalți și recunoașterea virtuților celorlalți. Evitați infracțiunile și ironiile; nu 
lasă violența să devină mijlocul de a impune criterii. Respectul cunoaște autonomia 
fiecărei ființe umane și acceptă dreptul de a fi diferit. 

Respectul sporește încrederea, iar aceasta din urmă este o garanție a transparenței și a 
unei bune comunicări. Aspecte fundamentale pentru a lucra ușor și pentru a crește ca 
persoană, ca companie / organizație și ca societate în general. 
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Respectul nu înseamnă a fi de acord sau a gândi așa cum ar face-o un alt individ, ci este 
vorba de a nu discrimina, jigni oameni, mult mai puțin umilitori pentru modul lor de a 
acționa, de a trăi, de a decide etc., pentru simplul și natural făcut care nu este de acord 
cu criterii proprii. 

Una dintre cele mai importante premise în ceea ce privește respectul este că pentru a fi 
respectat este necesar să învățăm să respectăm. Calea de învățare începe cu respectul 
de sine și de acolo pornesc toate roadele sale, care sunt reflectate în fiecare legătură 
socială. Prin urmare, este, de asemenea, inadmisibil să ceri respect de la semeni, 
superiori sau subordonați, atunci când este afișat un mesaj opus. 

ANGAJAMENTUL 

"Angajamentul" poate fi definit ca: "Simțiți obiectivele organizației ca fiind proprii, 
sprijiniți și implementați deciziile pe deplin angajare în atingerea obiectivelor comune. 
Preveniți și depășiți obstacolele care interferează cu realizarea obiectivelor de afaceri. 
Angajamentele sunt îndeplinite, atât cele personale, cât și cele profesionale "  

 Multe organizații confundă sensul "simțirea obiectivelor organizației ca a lor". Multe 
companii consideră că angajamentul este la fel de proporțional cu orele de ședere zilnică 
în funcție, în timp ce altele consideră că este egal cu "întotdeauna spunând da la tot", 
fără a pune sub semnul întrebării nicio decizie sau abordare propusă.  
 În opinia noastră, "simțirea obiectivelor organizației ca a lor" constă în înțelegerea, 
respectarea, asumarea, apărarea și lupta pentru obiectivele companiei.  

Câteva chei pentru promovarea angajamentului în cadrul echipelor de lucru: 

• Lucrați astfel încât fiecare persoană să vrea să aparțină în continuare companiei, 
dorind totuși să-și dedice timpul și efortul. Trebuie să ne simțim esențiali, participanți, 
că adăugăm valoare, că importăm etc. 

• Asigurați-vă că fiecărui membru al echipei îi este echipei este foarte clar despre ce 
urmează să facă, când, cum, pentru când, pentru ce și că știu pe cine să conteze în orice 
moment, să interacționeze. 

• Cunoașteți motivația fiecărui membru al echipei și nevoile și recompensele posibile 
care pot fi utilizate pentru a îndeplini o sarcină, pentru a o face mai plăcută și pentru a 
le conduce la rezultatele dorite. 

• „Cunoașterea echipei” este esențială pentru a vă putea însoți la cele mai bune 
rezultate. 

• Pentru a alinia. Nu putem uita că fiecare persoană trebuie să aibă limite clare, reguli 
de joc, valori esențiale și modul în care compania sau echipa lucrează pentru proiect, 
astfel încât să se simtă confortabil cu ele. Cu cât suntem mai aliniați cu misiunea și 
viziunea companiei; angajamentul crește și el. 

• Promovați responsabilitatea. Angajamentul este asociat cu responsabilitatea în 
măsura în care suntem cu toții unul în munca în echipă. Dacă eșuează, toți eșuăm. Dacă 
nu se respectă, lanțul se rupe și pierdem cu toții. 
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• Testați eforturile, progresați și sărbătoriți. La locul de muncă, trebuie să știm că 
progresăm, că mai rămâne mai puțin, că mai rămâne puțin, că am reușit să o terminăm, 
că a fost un succes . Și când rezultatul final nu este ceea ce ne-am așteptat sau clientul 
final nu ne alege, sprijinind echipa, învățând și continuând. 

LUAREA DECIZIILOR 

Modelele economice obișnuiau să presupună că toți oamenii din societate au fost 
persoane raționale atunci când a fost vorba de a face alegeri, luând cu răceală cele mai 
bune decizii pentru ei înșiși. Înțelegem acum că oamenii sunt iraționali și tind să ia decizii 
pe termen scurt chiar și în detrimentul bunăstării lor pe termen lung. 

Emoții precum frica și ego-ul determină factorii de decizie și acest lucru afectează modul 
în care se comportă companiile. Organizațiile ar putea dori să creadă că strategiile lor se 
bazează pe date cum ar fi perspectivele pieței, dar oamenii sunt în spatele acestor 
strategii, iar emoția este întotdeauna un factor. 

Poate cheia este să înțelegem cum emoțiile noastre tind să influențeze luarea deciziilor 
noastre și de care organizațiile pot beneficia și ele. 

Poate că cea mai utilă emoție pe care o organizație o poate lua în considerare este 
empatia. Unele dintre cele mai mari greșeli de brand s-au produs deoarece organizația 
a arătat o uimitoare lipsă de empatie pentru publicul lor. 

În mediul de astăzi, mărcile sunt pedepsite din ce în ce mai mult pentru lipsa empatiei. 
Dar empatia pentru clienți ajută întreprinderile să înțeleagă cum să le satisfacă nevoile 
mai bine. Emoția are un loc în luarea deciziilor organizaționale: cheia este să înțelegeți 
exact care este acest rol. 

 Capacitatea de luare a deciziilor ar trebui 
îmbunătățită investind mai mult timp și energie. În 
zilele noastre, schimbările care s-au întâmplat în 
industria afacerilor sunt imprevizibile, astfel încât 
oamenii continuă să î-și îmbunătățească abilitatea 
de luare a deciziilor pentru gestionarea acesteia. Ar 
trebui să î-și îmbunătățească abilitățile mentale 
pentru a lua decizii solide la momentul potrivit. Dacă 
transmiterea deciziilor și alegerilor la momentul 
exact întârzie, ținta nu va fi atinsă. 

Termenul de luare a deciziilor este una dintre 
abilitățile necesare care pot fi îmbunătățite prin 
practica obișnuită. Luarea unor decizii bune poate 
face compania să satisfacă rata crescândă a 
vânzărilor și a profitului. Majoritatea organizațiilor și 
angajaților lor suferă din cauza stresului din cauza 
anumitor decizii greșite. Iată listele componentelor cheie menționate mai jos esențiale 
în luarea deciziilor.  
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Urmați următorii pași: 

1. Evaluează temeinic problemele: Principala intenție a abilităților de luare a 
deciziilor este rezolvarea eficientă a problemelor. Înainte de a decide, liderii și 
managerii trebuie să identifice temeinic problemele. Soluțiile potrivite le puteți 
afla punând întrebări corecte. Identificarea incorectă va ajunge la o decizie 
greșită, precum și gama de probleme a crescut. La început, trebuie să vă începeți 
munca analizând temerile, obiectivele, interesele și obiectivele. Odată ce 
problemele au fost abordate și identificate, atunci decidenții pot fi început să 
gândească într-un mod diferit. 

2. Aflați soluția potrivită: ca factor de decizie, voi trebuie să luați în considerare 
problemele cu care se confruntă investitorii și părțile interesate. Decizia dvs. ar 
trebui să fie benefică pentru toate persoanele care sunt toate legate de afacerea 
dvs. În timp ce rezolvați problema, trebuie să adunați tot mai multe informații 
pentru a afla informațiile relevante. Luați în considerare alternativele multiple 
pentru alegerea soluției adecvate. 

3. Determinați soluții alternative: Nici un singur răspuns nu vă va ajuta să vă 
rezolvați problemele într-un mod bun. După finalizarea procesului de analiză, 
trebuie să aflați un mod diferit de a decide. Deciziile finale ar trebui să fie 
apreciate de toți oamenii, inclusiv de investitori și de părțile interesate. Aflați 
varietățile largi de soluții alternative pentru rezolvarea eficientă a problemelor. 

4. Alegeți soluția potrivită și continuați cu atenție: trebuie să alegeți cea mai bună 
soluție, care este exact cea potrivită pentru problemele dvs. de afaceri. Luați cea 
mai bună decizie posibilă pentru îmbunătățirea creșterii afacerii și a ratei de 
productivitate. Înainte de a lua decizia, ar trebui să analizați dacă este potrivită 
pentru problemele de afaceri. Alegerea unei decizii solide poate rezolva 
problemele într-un mod bun.5. Faceți un test care să âl aplicați deciziei 
dvs.:Faceți o simulare. Analizați dacă rezultatul deciziei dvs. este bun pentru dvs. 
și organizația dvs. Dacă găsiți oricare dintre greșeli, aveți ocazia să o rectificați. 

 

A LUCRA CU ALTE PERSOANE 

A lucra cu alte persoane este capacitatea de a interacționa eficient, de a coopera, de a 
colabora și de a gestiona conflictele cu alte persoane pentru a finaliza sarcinile și a atinge 
obiective comune. Aceasta include lucrul cu o altă persoană sau lucrul în grupuri mici 
sau mari de oameni.  

• Lucrul eficient cu alții: lucrul eficient cu alții la locul de muncă implică înțelegerea și 
lucrul în cultura, regulile și valorile grupului; planificarea comună și luarea deciziilor; 
negocierea și compromiterea; exprimarea opiniilor și ideilor unuia și respectarea 
celorlalți, inclusiv a persoanelor cu diferite condiții; și să fie flexibil în ceea ce privește 
rolurile, inclusiv să știe când să-ți asumi un rol de lider și să știi când să cauți o abordare 
de echipă " 

• Competențe de lucru cu alții care influențează alți: 
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o Motivați-i pe alții să obțină rezultatele dorite, direcționând, antrenând și delegând 
situația, după cum o cere situația; 

o Recunoașteți importanța construirii relațiilor profesionale; 

o Dezvoltați rețele de contacte și colegi; 

o Stabilirea raportului cu actorii cheie; 

o Împuterniciți-i pe ceilalți delegând puterea și responsabilitatea și trageți-i la 
răspundere; 

o Obțineți cooperare și angajament din partea celorlalți; 

• Competențe de a lucra cu alții: 

o Recunoaște nevoile și abilitățile altora, în special a subordonaților; 

o Asigurați un tratament corect și echitabil; 

o Oferiți oportunități de dezvoltare profesională; 

o Recunoașteți și răsplătiți performanța; 

o Sprijinirea și asistarea celorlalți în situații profesionale și personale; 

• Cum creezi mediul de lucru în echipă potrivit? 

o Au un scop și un scop comun. 

o Aveți încredere unii în alții. 

o Clarificați-le rolurile de la început. 

o Comunicați deschis și eficient. 

o Apreciați diversitatea ideilor. 

o Echilibrați concentrarea echipei. 

o Utilizați orice relație de patrimoniu. 

• Dacă lucrați cu alții la un proiect, luați nota de aceste elemente de colaborare 
sănătoasă: 

o Stabilirea definițiilor și acordurilor clare cu privire la rolurile partenerilor în procesul 
de colaborare; 

o Mențineți comunicarea deschisă în cadrul echipelor, fără a reține niciodată 
informațiile necesare pentru îndeplinirea sarcinilor; 

o Atingerea consensului asupra obiectivelor și metodelor pentru finalizarea proiectelor 
sau sarcinilor. Nu avansați până când toți membrii sunt de acord; 
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o Oferiți recunoașterea și respectarea contribuțiilor tuturor colaboratorilor. Este 
important să acordăm credit acolo unde se datorează creditul; 

o Identificați cu atenție obstacolele și abordați problemele în mod cooperativ pe măsură 
ce apar. Munca în echipă este esențială în orice moment; 

o Plasați obiectivele grupului deasupra satisfacției personale și / sau recunoașterii, mai 
ales dacă sunteți lider. Este esențial să punem în prim plan rezultatele dorite ale 
proiectului. Colaborarea nu se referă la obiectivele individuale; 

o Fiți dispus să vă scuzați pentru greșeli și să-i iertați pe ceilalți pentru greșeli; 

Răsturnarea sau sabotarea eforturilor celorlalți membri ai echipei distruge colaborarea.  
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ASERTIVITATEA 

Asertivitatea este o abilitate la care se face referire regulată în formarea abilităților 
sociale și de comunicare. A fi afirmativ înseamnă a fi capabil să te oferi pentru drepturile 
tale sau ale celorlalți cu calm și pozitiv, fără să fii nici agresiv, nici acceptând pasiv 
„greșitul”. Indivizii asertivi pot să-și înțeleagă ideea fără a-i supăra pe ceilalți sau a se 
supăra. Deși toată lumea acționează din când în când în moduri pasive și agresive, astfel 
de moduri de a răspunde deseori rezultă din lipsa de încredere în sine și sunt, prin 
urmare, modalități necorespunzătoare de interacțiune cu ceilalți. 

 

O preocupare de asertivitate este o abilitate personală și interpersonală importantă și 
de a putea exprima în mod corespunzător sentimente, dorințe și dorințe. 

Asertivitatea vă poate ajuta să vă exprimați într-un mod clar, deschis și rezonabil, fără a 
aduce atingere drepturilor dvs. proprii sau ale celorlalți, în toate interacțiunile dvs. cu 
alte persoane (fie acasă, fie la serviciu, cu angajatori, clienți sau colegi). 

Asertivitatea permite indivizilor să acționeze în propriile lor interese, să se elucideze fără 
anxietate nejustificată, să exprime sentimente oneste în mod confortabil și să precizeze 
drepturile personale fără a nega drepturile altora. 

Comportamentul asertiv include: 

➢A fi deschis în exprimarea dorințelor, gândurilor și sentimentelor și încurajarea 
celorlalți să facă la fel.        
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➢Ascultarea opiniilor celorlalți și răspunsul adecvat, indiferent dacă sunt de acord 
cu acele opinii sau nu.        

➢Acceptarea responsabilităților și posibilitatea de a delega altora.        

➢Exprimând în mod regulat aprecierea celorlalți pentru ceea ce au făcut sau fac.        

➢A fi capabil să admită greșelile și să-și ceară scuze.        

➢Menținerea autocontrolului.        

➢Comportarea la fel de egală cu ceilalți.        

Asertivitatea se bazează pe echilibru. Necesită să fii sincer cu privire la dorințele și 
nevoile tale, în timp ce ai în vedere în continuare drepturile, nevoile și dorințele altora. 
Când sunteți afirmativ, sunteți sigur pe d-voastră și atrageți putere din acest lucru 
pentru a vă orienta ferm, corect și cu empatie. 

Comportamentul agresiv se bazează pe câștig. Faceți ceea ce este în propriul dvs. 
interes fără a ține cont de drepturile, nevoile, sentimentele sau dorințele altor oameni. 
Când ești agresiv, puterea pe care o folosești este egoistă. S-ar putea să vă descoperiți 
ca fiind apăsători sau chiar bullying. Luați ceea ce doriți, de multe ori fără să întrebați. 

Deci, un șef care atribuie multă muncă de birou cu o după-amiază înainte de a pleca în 
vacanță și cere ca acesta să fie făcut imediat, este agresiv. Munca trebuie făcută, dar, 
pasând-o pe dvs. la un moment necorespunzător, el sau ea nu ia în considerare nevoile 
și sentimentele. 

Când, pe de altă parte, îl informați pe șeful dumneavoastră că munca va fi făcută, dar 
numai după ce vă întoarceți din vacanță, atingeți locul dulce între pasivitate (nefiind 
suficient de asertiv) și agresivitate (fiind ostil, furios sau nepoliticos). Vă afirmați 
propriile drepturi, în timp ce recunoașteți nevoia șefului dvs. de a finaliza munca. 

Unul dintre principalele beneficii de a fi asertiv este faptul că te poate ajuta să devii mai 
încrezător în sine, pe măsură ce obții o mai bună înțelegere a cine ești și valoarea pe 
care o oferi.  

Asertivitatea oferă câteva alte beneficii care vă pot ajuta atât la locul de muncă, cât și în 
alte domenii ale vieții voastre. În general, sunt persoane afirmative de genul: 

• Marii manageri. Obțin lucrurile tratând oamenii cu corectitudine și respect și sunt 
tratate de alții la fel în schimb. Aceasta înseamnă că sunt adesea plăcute și văzute ca 
lideri cu care oamenii doresc să lucreze. 

• Negociază soluții de succes „câștig-câștig”. Ei sunt capabili să recunoască valoarea 
poziției adversarului lor și pot găsi rapid un teren comun cu el. 

• Sunt cei mai buni și sunt persoane care rezolvă probleme. Se simt împuterniciți să 
facă orice este nevoie pentru a găsi cea mai bună soluție la problemele pe care le 
întâmpină. 
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• Sunt mai puțin anxioși și stresați. Sunt siguri de sine și nu se simt amenințați sau 
victimizați atunci când lucrurile nu merg așa cum este planificat sau așa cum este de 
așteptat. 

Sfaturi - Cum să devii mai asertiv: 

Nu este întotdeauna ușor să devii mai asertiv, dar este posibil. Așadar, dacă dispoziția 
sau locul de muncă tinde să fie mai pasiv sau mai agresiv decât asertiv, atunci este o idee 
bună să lucrați pe următoarele domenii pentru a vă ajuta să faceți echilibrul corect: 

Pune valoare pe tine însuți și drepturile tale. Pentru a fi mai afirmativ, trebuie să obții 
o bună înțelegere despre tine, precum și o credință puternică în valoarea ta inerentă și 
în valoarea ta pentru organizația și echipa ta. 

Această credință de sine stă la baza încrederii în sine și a comportamentului asertiv. 
Te va ajuta să recunoști că merită să fii tratat cu demnitate și respect, îți va oferi 
încrederea de a-ți respecta drepturile și de a-ți proteja limitele și de a rămâne fidel cu 
tine, dorințele și nevoile tale. 

În timp ce încrederea în sine este un aspect important al asertivității, este crucial să vă 
asigurați că nu se dezvoltă într-un sentiment al importanței de sine. Drepturile, 
gândurile, sentimentele, nevoile și dorințele dvs. sunt la fel de importante ca ale tuturor, 
dar nu sunt mai importante decât ale altora. 

Verbalizează nevoile și exprimă dorințele cu încredere. Dacă aveți de gând să vă 
îndepliniți potențialul maxim, trebuie să vă asigurați că prioritățile dvs. - nevoile și 
dorințele dvs. - sunt îndeplinite. Nu așteptați ca altcineva să recunoască ceea ce aveți 
nevoie. S-ar putea să aștepți pentru totdeauna! Luați inițiativa și începeți să identificați 
lucrurile pe care le doriți acum. Apoi, stabilește-ți obiectivele astfel încât să le poți 
atinge. După ce ați făcut acest lucru, puteți spune șefului sau colegului dvs. exact ce este 
de ce aveți nevoie de la ei pentru a vă ajuta să atingeți aceste obiective într-un mod clar 
și sigur. Și nu uitați să vă lăsați oportunitățile deschise. Chiar dacă ceea ce doriți nu este 
posibil acum, întrebați (politicos) dacă puteți revizui solicitarea dvs. în termen de șase 
luni. Găsiți modalități de a face solicitări care evită sacrificarea nevoilor altora. Amintiți-
vă, doriți ca oamenii să vă ajute, iar solicitarea de lucruri într-un mod excesiv de agresiv 
sau apăsător este probabil să le oprească în acest sens și chiar vă poate deteriora relația. 

Recunoașteți că nu puteți controla comportamentul altor persoane. Nu faceți greșeala 
de a accepta responsabilitatea pentru modul în care oamenii reacționează la 
asertivitatea voastră. Dacă, de exemplu, acționează furios sau cu resentimente față de 
tine, încearcă să nu reacționezi față de ei în același mod. 

Amintiți-vă că puteți să vă controlați singur și propriul comportament, așa că faceți tot 
posibilul să rămâneți liniștiți și măsurați dacă lucrurile devin încordate. Atâta timp cât 
ești respectuos și nu încalci nevoile altcuiva, atunci ai dreptul să spui sau să faci ceea ce 
vrei. 
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Rezolvarea problemelor este o abilitate destul de eficientă la toate nivelurile, atât 
personal, cât și profesional. Printr-o înțelegere corectă a rezolvării problemelor, 
eforturile și rezultatele necesare pentru rezolvarea unei probleme se diminuează 
considerabil și există mai multe șanse de a găsi o soluție benefică. 

Rezolvarea problemelor se realizează în mod normal printr-o serie de pași care asigură 
luarea în considerare a tuturor aspectelor problemei și soluției. În următoarele puncte, 
aceste etape vor fi analizate. 

IDENTIFICAREA NEVOILOR 

Identificarea nevoilor este un proces în care reprezentantul vânzărilor discută cu clientul 
său sub forma unei sesiuni de întrebări și răspunsuri pentru a identifica nevoile sau 
„decalajul” dintre locul în care clientul este astăzi și locul în care ar dori să fie în viitor. 
Pe baza acestui decalaj, nevoile pot fi 
clarificate pentru a determina dacă 
soluția va completa total sau parțial 
decalajul total.  

Mai multe metode pot fi utilizate pentru 
a identifica nevoile clienților noștri, cum 
ar fi chestionare cu auto-raport, 
observație, interviuri individuale, 
înregistrări în jurnal, etc. Interviurile cu 
întrebări și răspunsuri sunt una dintre 
cele mai importante metode utilizate. 

Putem clasifica seria de întrebări 
utilizate pentru procesul de identificare 
a nevoilor în cinci categorii diferite: 

• Întrebări de situație. Scopul de a obține informații reale despre situația actuală a 
cumpărătorului. Informațiile extrase din această întrebare dezvăluie ideile potențiale 
despre modul în care produsele vânzătorului ar putea satisface nevoile actuale ale 
clientului. 

• Întrebări privind descoperirea problemelor. Acest tip de întrebări constă în 
posibilitatea de a arăta clientului că problemele sale curente ar putea fi rezolvate prin 
produsul sau serviciile vânzătorului. Răspunsurile primite la aceste întrebări ajută 
vânzătorul să genereze idei despre cum să convingă clientul. 

• Întrebări despre impactul problemei. Ideea din spatele acestor întrebări este ca 
clientul să conștientizeze consecințele (costul și timpul) care pot apărea în cazul în care 
astfel de probleme nu sunt rezolvate. 

• Întrebări despre valoarea soluției. Aceasta implică evidențierea problemelor 
cumpărătorului și afișarea valorii potențiale a unei soluții. Scopul vânzătorului este de a 
informa clientul său despre ce ar putea câștiga dacă va găsi o soluție la problemă. 
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• Întrebări confirmatoare. Ceea ce se întâmplă de obicei în timpul acestor întrebări este 
stabilirea faptului că cumpărătorul este interesat de produsele / serviciile vânzătorului 
și ar dori să afle mai multe despre ele. 

COLECTAREA INFORMAȚIILOR ȘI NALIZA 

În esență, colectarea datelor înseamnă punerea în funcțiune a planurilor dvs. pentru 
colectarea informațiilor. Ea constă în căutarea sau culegerea și sintetizarea informațiilor 
dintr-o mare varietate de site-uri și surse într-o manieră obiectivă și imparțială pentru a 
ajunge la o concluzie, obiectiv sau judecată și să permită luarea deciziilor strategice și de 
conducere. 

Dacă faceți observații, de exemplu, va trebui să definiți ceea ce observați și să faceți 
ajustări pentru a face observații la orele corespunzătoare, astfel încât să observați de 
fapt ceea ce aveți nevoie în acel moment. Va trebui să înregistrați în mod corespunzător 
observațiile și să le organizați astfel încât acestea să fie foarte utile. 

Înregistrarea și organizarea datelor poate lua diferite forme, în funcție de tipul de 
informații colectate. Modul în care colectați datele dvs. ar trebui să fie legat de modul 
în care intenționați să le analizați și să le utilizați. 

Analiza informațiilor presupune examinarea acesteia într-un mod care arată relațiile, 
tiparele, tendințele etc. care pot fi găsite în cadrul acesteia. Aceasta poate însemna că 
te supui unor operații statistice care îți pot spune nu numai ce tipuri de relații par să 
existe între variabile, ci și la ce nivel te poți baza pe răspunsurile pe care le obții. Poate 
implica compararea informațiilor dvs. cu cele ale altor grupuri (un grup de control sau 
comparație, cifre la nivel de stat etc.), pentru a ajuta la tragerea unor concluzii din date. 
Scopul, în ceea ce privește evaluarea dvs., este de a obține o evaluare exactă pentru a 
înțelege mai bine munca dvs. și efectele acesteia asupra oamenilor de care aveți grijă 
sau pentru a înțelege mai bine situația generală. 
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De ce ar trebui să colectați și să analizați datele? 

• Datele pot arăta dacă a existat vreo schimbare semnificativă a variabilei (variabilelor) 
dependente asupra căreia doriți să acționați. Colectarea și analiza datelor vă ajută să 
vedeți dacă performanța dvs. a avut rezultatele așteptate. 

• Poate descoperi factori care pot fi asociați cu modificări ale variabilei (variabilelor) 
dependente. Analiza datelor poate ajuta la descoperirea unor factori neașteptați; de 
exemplu, supra-exercitare. 

• Poate afișa conexiuni între diverși factori care pot avea un efect asupra rezultatelor 
evaluării. Unele tipuri de proceduri statistice caută conexiuni („corelații” este termenul 
folosit) între variabile. 

• Poate ajuta la clarificarea motivelor pentru care munca dvs. a fost eficientă sau, poate, 
mai puțin eficientă decât vă așteptați. Combinând analiza cantitativă și calitativă, puteți 
determina adesea nu numai ce a funcționat sau nu a funcționat, ci și de ce. 

• Îți poate oferi dovezi credibile despre rezultatele pe care speri să le obții. 

PRIORITIZAREA 

"Să începem cu începutul". Una dintre cele mai importante activități în diagnosticarea și 
rezolvarea problemelor este prioritizarea. Prioritizarea este capacitatea de a atribui 
priorități pentru a atinge obiective și pentru a găsi soluția potrivită pentru a rezolva 
diferite probleme. 

 Cu alte cuvinte, să evalueze un grup de elemente sau sarcini care să le îndeplinească în 
timp util, stabilind o serie de priorități ținând cont de importanța și ordinea acestora 
pentru fiecare dintre opțiuni sau sarcini. 

Care este matricea de prioritizare? 

Matricea de prioritizare este un tabel în care sunt legate o serie de criterii pentru a defini 
cele mai importante sarcini. Elaborarea unei matrice de prioritizare ne va permite: 

• Evaluăm și identificăm criteriile de evaluare pentru fiecare sarcină, permițându-ne să 
organizăm sarcini în funcție de prioritatea lor. 

• Clarificați situațiile și problemele. 

• Analizați alternative și soluții la probleme. 

• Vizualizați noi oportunități de îmbunătățire a anumitor procese. 

După ce am decis să elaborăm matricea de prioritizare, va trebui să urmăm următorii 
pași: 

1. Care este obiectivul? Sortează sarcinile în ordinea importanței, găsește 
probleme, facilitează luarea deciziilor, etc. 
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2. Ce opțiuni avem pentru a ne atinge obiectivul? Precizați diferitele alternative pe 
care le putem dezvolta. 

3. Criterii de decizie. În conformitate cu obiectivul, trebuie să definim criteriile pe 
care trebuie să le luăm în considerare pentru a organiza sarcinile proiectului în 
cel mai bun mod posibil. Aceste criterii pot fi variate, de exemplu, timpul de 
execuție al fiecărei sarcini, resursele financiare necesare, impactul, importanța, 
etc. 

4. Ponderea criteriilor care trebuie utilizate prin valorizarea și ponderea diferitelor 
opțiuni. 

5. Care este cea mai bună opțiune? În cele din urmă, trebuie să selectăm și să 
sortăm opțiunile / sarcinile în funcție de scorul lor în matricea de prioritizare.  

MEDIEREA 

Medierea este o metodă alternativă de soluționare a conflictelor, al cărei obiectiv este 
de a ajunge la o soluție integrală a unui conflict între părți, evitând instanța judiciară. 

Medierea constă în intervenția într-un conflict al unei terțe părți neutre, mediatorul, 
care va ajuta la soluționarea conflictului cu obiectivul de a găsi o soluție neutră pentru 
ambele părți, care să permită atingerea unui acord consensual care să pună capăt unui 
conflict. Implicarea acestei terțe persoane este diferența cu procesul de negociere care 
încearcă să ajungă la un acord doar între părțile implicate. 

Principiile medierii sunt confidențialitatea, voluntaritatea, oralitatea între părți și 
comunicarea deplină între ele, imparțialitatea mediatorului și neutralitatea 
mediatorului în ceea ce privește problema în cauză. 

Chiar dacă fiecare conflict poate fi foarte diferit, procesul de mediere trebuie dezvoltat 
urmând o serie de pași: 

1. Pregătirea. În primul rând, ar trebui stabilite diferitele reguli sau proceduri care 
trebuie urmate pentru a ajunge la acord. 

2. Înțelegerea conflictului. Moderatorul trebuie să asculte istoricul și opinia ambelor 
părți pentru a înțelege problema și, astfel, să poată ajuta căutarea soluției optime. 

3. Definirea punctelor de acord și disputa. Scopul este de a începe ambele părți să 
înțeleagă punctul de vedere al celeilalte părți pentru a începe soluționarea problemei. 

4. Crearea de opțiuni pentru acord. După ce ambele părți se înțeleg cu părerea celuilalt, 
este timpul ca toată lumea să înceapă să dea idei pentru a rezolva acele probleme în 
care există o problemă. Este important ca toate părțile să își exprime opiniile și ideile. 

5. Dezvoltarea unui acord. Acordul care ar trebui încheiat între părțile implicate ar 
trebui să fie SMART (specific, măsurabil, realizabil, realist și limitat în timp). 
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PLANIFICAREA 

Planificarea în rezolvarea problemelor este procesul prin care sunt stabilite diferitele 
obiective și obiective care trebuie atinse pentru rezolvarea problemei, precum și 
organizarea și structurarea acestor obiective în timp și spațiu adecvat. 

Pași în procesul de planificare: 

1. Stabilirea obiectivelor în funcție de care vor fi dezvoltate diferitele politici, proceduri 
și metode care urmează să fie dezvoltate de către companie, ținând cont de resursele 
fizice și financiare disponibile. 

2. Dezvoltarea spațiilor sau previziuni despre viitorul cu care se va confrunta compania. 
Aceste prognoze vor fi luate în considerare planurile existente și orice alte informații 
anterioare cu privire la diferitele politici. 

3. Enumerați diferite alternative posibile pentru atingerea obiectivelor. 

4. Evaluarea diferitelor alternative și selectarea celei mai bune opțiuni, ținând cont de 
aspectele pozitive și negative ale fiecăreia dintre ele. 

5. Implementarea, monitorizarea și evaluarea planului. 

 Planificarea corectă a sarcinilor sau a fazelor care trebuie realizate are o serie de 
avantaje: 

• Planificarea ne va oferi direcția de urmat în 
sarcinile și procesele care urmează să fie 
dezvoltate pentru a atinge obiectivul urmărit. 

• Planificarea reduce riscul de incertitudine și 
situații neașteptate. 

• Planificarea reduce suprapunerea de 
activități și risipa de resurse. 

• Promovează idei inovatoare. 

• Ajută în procesul de luare a deciziilor. 

• Se concentrează pe atingerea obiectivelor companiei 

DISCUȚIA 

Discuția este actul de comunicare și expunere diferită de idei pe același subiect între 
două sau mai multe persoane. Discuțiile de grup sunt comune în societatea noastră și 
pot avea obiective diferite de la planificarea unei intervenții sau inițiative până la 
rezolvarea problemelor. 

În rezolvarea problemelor, discuția este importantă deoarece ne permite să cunoaștem 
ideile și opiniile celorlalți și astfel facilitează o soluție mai bună a problemei. 
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Unele dintre aspectele principale ale unei discuții de grup sunt: 

• Toți participanții au posibilitatea de a-și exprima propriile idei, dar și de a asculta 
restul participanților. 

• Posibilitatea de a oferi feedback cu privire la opiniile celorlalți într-un mod onest 
și respectuos. 

• Discutarea diferitelor puncte de vedere. 

• Discuția nu este dominată de o singură persoană. 

• Grupul lucrează împreună pentru a rezolva o dispută, a rezolva o problemă, a 
crea un plan, a lua o decizie, a găsi principii asupra cărora toată lumea poate fi 
de acord sau ajunge la o concluzie din care discuția poate continua. 

NOTE DIDACTICĂ - SCENARII ONLINE 

În această secțiune, fiecare dintre scenariile online prezentate în jocul STRATAGAME va 
fi introdus, cu o scurtă explicație a utilizării potențiale în clasă sau acasă. 

SCENARIU:  ADAPTABILITATE  ȘI  FLEXIBILITATE 

Ușa pentru adaptabilitate și flexibilitate deschide accesul către 6 camere (sub 
competențe): rezolvarea eficientă a problemelor, capacitatea de a lucra sub presiune, 
adaptarea la situații noi, capacitatea de comunicare, echilibrarea muncii cu familia și 
adaptabilitatea. 

Această parte a jocului va permite o mai bună înțelegere a modului în care flexibilitatea 
la locul de muncă permite o mai bună comunicare cu colegii și supraveghetorii. Te face 
să te deschizi la idei și sarcini noi. Permite achiziția mai ușoară de cunoștințe și aplicarea 
de noi soluții. 

SCENARIU:  COMUNICARE 

Scenariul de joc pentru comunicare este o combinație de 7 camere în care sunt învățate 
diferite aspecte necesare pentru a învăța cum să comunici în diferite situații. În fiecare 
cameră, există simulări ale unei situații diferite pentru locul de muncă. sunt oferite 
materiale și sfaturi suplimentare de învățare pentru a reda și învăța ceea ce înseamnă o 
comunicare eficientă. 

După fiecare cameră, se recomandă o discuție deschisă, fără a emite judecăți, între 
cursanți și profesori, pentru a înțelege pe deplin mecanismul de comunicare. Fiecare 
cameră prezintă o fațetă dintr-un complex mare care poartă numele de comunicare. 

SCENARIU:  GÂNDIREA  CREATIVĂ  

Scenariul de gândire creativă este structurat ca o casă, formată din 6 camere (fantezie; 
originalitate; implementare; pofta de risc; capacitatea de a crea conexiuni între idei; 
capacitatea de a rupe tiparele), în care sunt prezentate diferite aspecte pentru a învăța 
cum să folosești gândirea creativă într-un mod adecvat. În fiecare cameră, este posibil 
să găsiți o explicație a subcompetenței combinată cu teoria de referință. 
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Întrebările jocului sunt structurate astfel încât să obțină un amestec între percepția de 
sine a elevului și nivelul real de competență, arătat de corectitudinea răspunsurilor. 

În final, elevul va primi feedback cu nivelul de abilitate dobândit și sfaturi adaptate, pe 
baza punctajului obținut. 

Când folosiți acest scenariu, este recomandat să începeți o discuție cu elevul pentru a 
vă asigura că înțelege, pentru a-i cunoaște impresiile și starea de spirit cauzată de 
feedback. 

SCENARIU:  MUNCA  ÎN  ECHIPĂ  

Clădirea pentru munca în echipă a fost dezvoltată ca o poveste în care jucătorul se 
confruntă cu o situație de lucru realistă pe care va trebui să o rezolve. Jucătorul intră în 
clădirea MUNCA ÎN ECHIPĂ ca angajat al unei companii fictive numită STRATAMARK. 
Când jucătorul intră în prima cameră, el va vedea două persoane, una plângând, iar 
cealaltă care lucrează de parcă nu s-ar întâmpla nimic. Ce ar trebui să facă? Vorbește cu 
angajatul care plânge, încearcă să-l ajute? Sau doar fi indiferent și mergi spre propriile 
sarcini? Această primă cameră este despre empatie și va arăta că, pe măsură ce oamenii 
încearcă să-i ajute pe ceilalți, vor primi premii pentru eforturile depuse. De asemenea, 
jucătorul își va îmbunătăți poziția în companie în timp ce lucrează la diferite competențe 
de pentru munca în echipă, va învăța să susțină, să aibă încredere, să delege, să 
recompenseze și să recunoască eforturile, printre altele. 

Puteți utiliza acest scenariu fie într-o sală de clasă, fie cereți elevului dvs. să treacă prin 
această parte individual acasă. De fiecare dată când un participant arată o performanță 
scăzută, va trebui să treacă din nou prin cameră până când atinge un nivel suficient de 
ridicat. De asemenea, poate fi bine să rugați elevul dvs. să vă dea feedback despre 
performanțele lor, să știe de câte ori a trebuit să treacă prin cameră, dacă înțeleg situația 
propusă, dacă au avut-o vreodată într-o experiență reală și despre care a fost prima lor 
senzație referitor la aceasta. Deoarece munca în echipă se bazează pe inteligența socială 
și emoțională, înțelegerea și analiza sentimentelor și comportamentelor celorlalți ajută 
definitiv un elev să își adapteze propriul comportament. De asemenea, această clădire 
ar trebui să constituie o bază pentru dialogul continuu în clasă cu privire la modul de a 
te adapta la mediul de lucru și la așteptările echipelor. 

SCENARIU:  REZOLVAREA  PROBLEMELOR 

Scenariul de rezolvare a problemelor este o combinație de 6 camere în care sunt 
învățate diferite aspecte necesare pentru a rezolva eficient problemele. Unele dintre 
aceste camere includ informații despre etapele relevante necesare de urmat pentru a 
vă asigura că soluția aleasă este cea mai potrivită pentru proiect. 

Când utilizați acest scenariu, fie în clasă, fie acasă, este recomandat să nu parcurgeți 
toate camerele la rând. În schimb, opriți-vă la sfârșitul fiecărei camere și asigurați-vă că 
elevul a înțeles corect teoria din spatele scenariului. De asemenea, ar fi pozitiv ca elevii 
să discute camera după ce au lucrat cu ea și cum subiectul inclus în ea poate fi legat de 
rezolvarea problemelor. 
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Un alt aspect interesant care poate fi discutat după parcurgerea scenariului de rezolvare 
a problemelor este modul în care sunt prezentate camerele. Elevii pot discuta dacă 
consideră că subcompetențele respectă o ordine logică în scenariu și pașii pe care cred 
că ar fi necesari pentru a efectua eficient rezolvarea problemelor. 

 

 

CELE MAI BUNE PRACTICI ȘI METODE DE FORMARE 

De-a lungul următoarelor pagini, au fost adunate un set de exemple de activități legate 
de competență și metode de instruire, ca o modalitate de a încuraja susținerea 
competențelor menționate în clasă și de a ajuta la cercetarea metodelor de formare a 
elevilor. . 

CEA MAI BUNĂ PRACTICĂ: PARCURGEȚI PAȘII URMĂTORI 

Adaptabilitatea este importantă deoarece pe măsură ce evoluează noua tehnologie, 
companiile înființate pe „vechile căi” pot avea dificultăți în competiția cu jucătorii 
importanți din industria lor. Angajatorii caută angajați care să poată demonstra abilități 
puternice de adaptare și să devină lideri ai companiei. Aceste abilități sunt solicitate și 
vă vor ajuta să vă angajați. 

Ești flexibil și dispus să înveți? Acceptați schimbarea la locul de muncă într-o manieră 
pozitivă? Sunteți capabil să încercați lucruri noi și să gestionați diferite fluxuri de lucru? 
Dacă da, arătați adaptabilitate, una dintre cele mai căutate abilități de conducere. 

Adaptabilitatea la locul de muncă înseamnă a fi capabil să se schimbe pentru a avea 
succes. Adaptabilitatea este o competență soft pe care o caută angajatorii atunci când 
angajează candidați. Angajații care au un rol de conducere trebuie să administreze 
adesea circumstanțe neobișnuite în care nu există instrucțiuni explicite. Ei trebuie să 
învețe cum să se sprijine pe propria lor judecată și să aibă încrederea pentru a lua decizii 
dificile. 

Dacă ești o persoană care învață rapid, este din cauză că știi să te adaptezi. Vă puteți 
nutri în continuare abilitățile de adaptabilitate încercând lucruri noi și provocându-vă 
abilitatea de a rezolva problemele în diferite circumstanțe. 
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CELE MAI BUNE PRACTICI: SFATURI PENTRU ACTIVITĂȚI DE ADAPTABILITATE / 
FLEXIBILITATE 

Flexibilitatea este capacitatea de a se adapta la schimbările pe termen scurt rapid și 
calm, astfel încât să puteți face față problemelor sau sarcinilor neașteptate în mod 
eficient. Iată câteva exemple despre cum ați putea demonstra: 

➢ Oferiți pentru a ajuta un alt membru al echipei dacă observați că este 
supraîncărcat. 

➢ Voluntar pentru a acoperi munca unui coleg în timp ce acesta este în concediu. 
➢ Luați în considerare să le permiteți oamenilor să lucreze de acasă pentru a-i ajuta 

să atingă un echilibru mai bun între muncă și viață. 

 Când întâmpinați o problemă, oferiți o varietate de soluții care ar putea să o 
rezolve.

CEA MAI BUNĂ PRACTICĂ: PARCURGEȚI PAȘII URMĂTORI 

Comunicarea este transmiterea unui mesaj codat de la emițător printr-un canal de 
comunicare către un receptor care decodează mesajul și dă un răspuns criptat, astfel 
încât emițătorul devine receptor. Pentru un bun proces de comunicare, asigurați-vă că 
conțineți toate elementele: 

- Expeditorul: persoana care transmite informația către alții; 

- Ideea: subiectul comunicării, ar putea fi despre un sentiment, o atitudine, o rațiune, un 
punct de vedere; 

- Procesul de codificare: utilizarea cuvintelor, imaginilor sau acțiunilor pentru codificarea 
mesajului; 

- Canalul de comunicare: modalități formale sau informale, cum ar fi vorbirea, trimiterea 
unui e-mail, trimiterea unei scrisori, organizarea și evenimentul, etc. 

- Receptorul mesajului este cel care încearcă să înțeleagă mesajul. 

- Decodarea mesajului prin conversia sunetelor, textului, imaginilor sau simbolurilor 
pentru înțelegerea completă a acestuia. 

- Feedback de comunicare pentru a se asigura că mesajul a fost înțeles în același sens și 
a fost trimis. 

CEA MAI BUNA PRACTICĂ: SFATURI PENTRU ACTIVITĂȚILE DE COMUNICARE 

Câteva sfaturi utile care ar putea fi folosite de profesori în predarea unei lecții despre 
comunicare: 

• Încurajați elevii să fie deschiși și răbdători și subliniați că este important să așteptați 
întotdeauna răspunsul interlocutorului. 
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• Încurajați elevii să exploreze starea lor interioară și să observe cât de eficientă este 
comunicarea lor în consecință. 

• Găsiți un teren comun cu studenții și începeți să dezvoltați exemple de acolo. Este 
foarte ușor pentru noi să vorbim atunci când am avut experiențe similare cu cei cu care 
comunicăm. 

• Nu criticați, nu faceți observații neconstructive. Nu putem comunica eficient atunci 
când simțim că suntem frecvent criticați fără niciun motiv. 

• Încurajarea comunicării verbale și non-verbale. Comunicarea este mult mai eficientă 
atunci când gesturile și postura corpului sunt coordonate cu comunicarea verbală. 

• Încurajați elevii să își pună întrebări între ei și să acorde ajutor colegilor lor fără nici o 
reținere. 

• Oferiți informații utile despre comunicare prin culoare sau îmbrăcăminte și despre 
importanța într-o întâlnire de afaceri. 

Gândirea creativă este o formă de gândire care vă permite să dezvoltați idei sau soluții 
care îndeplinesc cerințele prezentate de problemă, care sunt noi și originale, eficiente, 
utile, apreciabile și deschid posibilitatea unor idei, probleme sau oportunități noi. 

CEA MAI BUNĂ PRACTICĂ: PARCURGEȚI PAȘII URMĂTORI 

Pentru a dezvolta gândirea creativă, poate fi util să exersezi la început cu sarcini simple 
ca acestea: 

➢ Privește în jur și privește lucrurile de parcă ar fi prima dată; 
➢ În îndeplinirea unei sarcini, gândiți-vă care ar fi soluția care ar trebui utilizată în 

mod convențional. După aceea, găsiți alte soluții posibile și evaluați dacă 
celelalte soluții identificate sunt originale și dacă sunt la fel de funcționale ca cele 
convenționale. 

Când vă simțiți pregătiți pentru sarcini complexe, așa cum este stabilit în teoria lui 
Wallas, urmați acești pași pentru generarea de idei creative: 

• pregătirea: selectați informațiile unei probleme, analizați-o, găsiți miezul problemei 
și explorați soluțiile posibile 

• incubare: elaborează materialul disponibil, dă-i o nouă comandă, un scop nou. 

• iluminare sau perspectivă: relaxați-vă! Intuiția apare brusc, după procesarea 
tuturor datelor. De multe ori ideea vine atunci când nu te gândești la asta și ești 
relaxat. 

• verificați: testați ideea, verificați-o, astfel încât să o puteți implementa. 
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CEA MAI BUNĂ PRACTICĂ: SFATURI PENTRU ACTIVITĂȚI CREATIVE DE GÂNDIRE ÎN CLASĂ 

„Dacă conduci un sistem de învățământ bazat pe standardizare și conformitate care 
suprima individualitatea, imaginația și creativitatea, nu rămâneți surprinși dacă asta 
face” (Robinson, 2015) 

Mai jos veți găsi câteva sfaturi utile care ar putea fi folosite de profesori în predarea 
gândirii creative: 

• încurajează elaborări creative, producții personale și autentice pentru a exprima 
senzații și emoții; 

• Stimulează-ți elevii să introducă noi elemente lingvistice și stilistice în producțiile 
lor creative. 

Oferiți ateliere de predare activă și creativă: Puteți începe prin a propune texte narative 
clasei, pentru a invita elevii să folosească imaginația; de exemplu, prin jocuri specifice, 
obișnuiește elevii să își imagineze scenarii sau situații alternative care ar fi putut să 
apară, dar nu s-au întâmplat; sau stimulează elevii să nu se blocheze la primele și cele 
mai evidente răspunsuri despre funcția unui obiect (un laborator poate fi construit în 
jurul tuturor utilizărilor posibile care pot fi făcute dintr-un obiect). În acest fel, elevii sunt 
stimulați să îmbogățească perspectiva în jurul unui obiect simplu. Acest tip de abordare 
servește tocmai pentru a invita studenții să nu se oprească la primele imagini care le vin 
în minte, ci să meargă mai departe și să examineze posibilitățile suplimentare. 

Jocul folosind și sporind gândirea imaginativă permite elevilor să se obișnuiască să 
prezinte ipoteze alternative cu privire la ceea ce este conceput superficial ca fapt. 

Încurajarea și crearea de sesiuni de brainstorming pentru generarea de idei noi; pe lângă 
stimularea gândirii creative, această activitate pregătește clasa pentru munca de 
cooperare și, de asemenea, ajută la îmbunătățirea relațiilor elev-elev și profesor-elev. 

CELE MAI BUNE PRACTICI: IMPLEMENTAȚI O PROVOCARE COLABORATIVĂ 

Cercetările arată că elevii care au lucrat în echipe sunt mult mai probabil să fie de acord 
că cursul și-a atins obiectivele de învățare declarate decât studenții care lucrează doar 
individual. 

De asemenea, cea mai bună practică despre munca în echipă este de fapt 
implementarea unui cadru de lucru în echipă în contextul educațional. Detailăm aici 
câteva etape pentru implementarea muncii în echipă în clasă: 

- Definiți o provocare: o echipă este un grup de oameni care lucrează împreună pentru 
atingerea unui obiectiv comun. De asemenea, primul pas este conceperea acestui 
obiectiv. Dacă lucrați într-un domeniu tehnic, acesta poate fi pregătirea unui produs 
legat de zona dvs. de studiu (o piesă de mobilier pentru prelucrarea lemnului, o rețetă 
pentru gătit, un robot dacă înveți mecanică ,o  campanie de marketing ...) Dacă puteți 
găsi un client real pentru asta, mai bine, vă va crește sentimentul de responsabilitate. 
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- Stabiliți regulile: dimensiunea grupurilor, timpul de livrare, numărul de întâlniri, etc. În 
funcție de profilul elevilor dvs., puteți decide, de asemenea, să le acordați 
responsabilitatea pentru proiectarea propriului cadru de colaborare. 

- Urmărire: aranjați o revizuire periodică a avansurilor lor și întrebați-le despre 
colaborarea lor: sunt mulțumiți de echipă? au probleme? ce fac pentru a-și rezolva 
problemele? Faceți-i să-și împărtășească sentimentul și să fie un mediator care ajută la 
dialogul din cadrul echipei, dacă este nevoie. 

- Fă-i să-și prezinte rezultatele în restul clasei. Cereți-le să acționeze ca o echipă, lăsați-i 
să aleagă cine va vorbi, cum vor prezenta munca, invitați la interacțiune. 

- În sfârșit, includeți în evaluarea dvs. comentarii nu numai despre aspectele tehnice ale 
realizărilor lor, dar și despre realizările lor în echipă. Și-au depășit diferențele? Au fost 
capabili să găsească soluții pentru a-și coordona acțiunea? Evidențiați aspectele pozitive 
și negative ale performanței lor și invitați-i să-și dea propriile impresii pentru un dialog 
constructiv. 

CEA MAI BUNĂ PRACTICĂ: ÎNVĂȚAREA LUĂRII DECIZIILOR ÎN CLASĂ 

Efectuarea unor alegeri bune nu este ușoară: cercetările psihologice au relevat că o serie 
de prejudecăți care denaturează adesea modul în care luăm deciziile și punem accentul 
pe aspecte mai rapide și mai automate ale gândirii noastre, mai degrabă decât pe 
abordări mai lente și mai analitice. Aceste prejudecăți pot fi abordate, dar prima decizie 
în sine trebuie privită ca o abilitate, una care poate fi învățată printr-o secvență de pași 
ghidați la fel ca conducerea unei mașini sau vorbirea unei limbi noi. 

Se presupune că școlile îi învață pe copii să devină cetățeni considerabili, implicați și 
productivi, dar abilitatea importantă de a lua decizii bune este rareori parte a 
activităților din clasă. Un grup de cercetători și profesori încearcă să schimbe asta. 

Începând din 2017, omul de știință Robin Gregory și mai mulți colegi au colaborat cu 
districtul școlar de la Delta din Columbia Britanică pentru a introduce curriculumul 
decizional în clasă. Aplicabil în clasele 1 până la 12, curriculum-ul formează cadrele 
didactice (majoritatea nefiind anterior expuse științelor decizionale) și îi învață pe elevi 
mentalitățile care se află în spatele unei abordări bazate pe întrebări și anchete pentru 
a face alegeri mai bune. De bază pentru această abordare sunt ideile de luare a deciziilor 
axate pe valoare, punerea de întrebări cu privire la fapte pentru a le asigura exactitatea 
și disponibilitatea de a construi noi alternative care pot oferi soluții mai bune la 
probleme. 

CEA MAI BUNĂ PRACTICĂ: PARCURGEȚI PAȘII URMĂTORI 

Detailăm aici câteva etape pentru implementarea unei decizii în clasă. Studenții sunt 
învățați că există șase pași cheie în practica luării deciziilor cu atenție: 

1. Încadrare - Care este problema și cum poate fi încadrată ca alegere? 

2. Obiective - Ce lucruri ne interesează că ar putea fi afectate de această decizie? 

3. Alternative - Ce alternative pot fi luate în considerare? 
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4. Consecințe - Care sunt consecințele probabile ale diferitelor acțiuni? 

5. Preferințe - Cum ne simțim în legătură cu compromisurile? Ce ne place cel mai mult, 
toate lucrurile luate în considerare? 

6. Adaptare - Ce ne-ar putea determina să reconsiderăm, să reevaluăm sau să ne 
adaptăm comportamentele? 

Ca parte a curriculumului, elevii joacă un joc numit Guts vs. Heads. Funcționează așa: 

• Primii elevi se gândesc la o decizie pe care o pot lua împreună, cum ar fi unde să 
meargă într-o excursie pe teren la sfârșitul anului școlar. 

• Studenții apoi iau rapid o decizie folosind gândirea rapidă (intestinul lor). 

• Apoi, profesorul scrie această listă de alternative pe tablă și le cere elevilor să se 
gândească la ceea ce contează pentru aceștia în ceea ce privește această alegere (cu alte 
cuvinte, obiectivele lor sau ceea ce apreciază). 

• Studenții li se cere să se gândească la fiecare alternativă și dacă ar face o treabă bună 
în atingerea obiectivelor lor (gândire lentă). 

• În cele din urmă, elevii sunt încurajați să dialogheze și să își pună reciproc întrebări: 

o E.1. Despre ce alternativă îți place? 

o E.2. De ce ai ales o altă alternativă decât mine? 

Obiectivele de învățare: 

Prin acest exercițiu, elevii învață valoarea luării deciziilor analitice, precum și cum să 
asculte compasional colegii de clasă. La sfârșitul jocului, un elev a comentat că elevii 
vorbeau între ei, mai degrabă decât unul cu celălalt. Explorând modul în care opțiunea 
lor finală contrastează cu alegerea inițială, aceștia învață, de asemenea, despre 
importanța mai multor obiective în luarea alegerilor și cum o accentuare pe o singură 
dimensiune (efectul proeminent) le poate denatura procesul decizional. 

Curriculumul include, de asemenea, lecții despre luarea deciziilor în contextul asistenței 
umanitare și cum să depășim prejudecățile de luare a deciziilor introduse de un număr 
mare (amorțire psihică) și sentimente de lipsă de speranță (pseudoineficiență) care 
însoțesc adesea discuțiile despre ce trebuie făcut în fața schimbărilor climatice, imigrația 
sau alte opțiuni importante de politici publice naționale și globale. Învățând să ia decizii 
într-un mod care să se concentreze pe valori și obiective, elevii învață să ia decizii mai 
bune. Și învățând să asculte îndeaproape pe semenii lor, au potențialul de a deveni 
cetățeni mai toleranți și plini de compasiune. 

Profesorii și studenții au oferit feedback pozitiv la programa de luare a deciziilor. În 
prezent, cercetătorii caută finanțare pentru extinderea proiectului în alte districte 
școlare din Statele Unite, Canada și Europa. 
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Rezolvarea problemelor este o metodă de instruire în sine. Cu toate acestea, există 
câteva aspecte care sunt utile să se ia în considerare atunci când se utilizează rezolvarea 
problemelor în formare. 

CEA MAI BUNĂ PRACTICĂ: PARCURGEȚI PAȘII URMĂTORI 

În primul rând, cea mai bună practică de urmat atunci când lucrați cu rezolvarea 
problemelor este să folosiți următorii pași: rezolvarea problemelor este de obicei 
prezentată o serie de pași de urmat pentru a ajunge la cea mai bună soluție a problemei. 
De exemplu: 

1. Identificați problema; 

2. Adunați și analizați informațiile; 

3. Identificați soluțiile potențiale; 

4. Evaluează fezabilitatea soluțiilor potențiale; 

5. Alegeți soluția potențial cea mai bună; 

6. Implementați soluția; 

7. Evaluați rezultatul după implementare și, dacă este posibil și necesar, efectuați 
corecțiile necesare. 

BEST PRACTICE: TIPS FOR PROBLEM-SOLVING ACTIVITIES 

În plus, există câteva sfaturi care pot facilita utilizarea rezolvării problemelor în mediul 
de formare: 

• Asigurați-vă că atât dvs., cât și elevii vă puneți întrebări: rugându-i pe elevi să se 
gândească la posibilitățile care pot apărea pe drum cu întrebări precum „ce s-ar 
întâmpla dacă ...?”, Mintea lor analitică va fi stimulată. În plus, acest lucru îi va 
ajuta să își pună singuri întrebări. Acest lucru îi va ajuta să identifice care sunt 
problemele sau îndoielile lor cu privire la problemă. 

• Promovează munca în grup pentru a facilita gândirea critică și deciziile 
imparțiale. Fiecare membru al grupului va avea opinii diferite, iar munca de grup 
este o modalitate bună de a-i ajuta să vadă care este cea corectă, fără a considera 
direct prima lor idee cea mai bună. 

•  Asigurați-vă că înțelegeți unde elevii au probleme în a-și exprima îndoielile sau 
dificultățile. Acest lucru poate fi realizat prin metoda anterioară de promovare a 
întrebărilor; dacă studenții nu sunt siguri de cum să elaboreze acea întrebare, 
ajutați-i să se gândească la aceasta încetinind progresul gândirii până când apar 
adevăratele îndoieli. 

• Nu le oferiți elevilor răspunsul. În rezolvarea problemelor, este important ca 
elevii să ajungă la răspunsuri singure. Ar trebui să fiți un partener în drum, 
ajutându-i să treacă singuri barierele și ajutându-i minimul și numai dacă este 
necesar   
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SCENARI DE CLASĂ 

În secțiunea următoare, este oferită o scurtă explicație a scenariilor de clasă create de 
consorțiul proiectului. Aceste scenarii de clasă au fost create pentru a oferi conținut util 
pentru interacțiunea față în față și sunt disponibile într-un document independent. 

SCENARIUL DE JOC – NOI CONSTRUIM TURNUL CEL MAI ÎNALT  

Următorul scenariu se referă la rolurile echipei conform lui Honey, dezvoltă abilități de 
lucru în echipă, îmbunătățește capacitatea de autoevaluare de a se angaja în lucrul în 
echipă și rezultatele obținute de acesta. 

SCENARIUL DE JOC – JUCÂND PENTRU ECHIPA ADEVĂRATĂ 

Acest scenariu îi va ajuta pe studenți să se adapteze la slăbiciunea pe care o simt ei sau 
un membru al echipei pe care o pot avea, înțelegând că, în calitate de grup, sunt capabili 
să aibă mai multe puncte forte și atribute pozitive, atunci ar fi lucrat solo. Pentru fiecare 
persoană să împărtășească grupului punctele sale forte și trăsăturile pozitive care 
contribuie la succesul general al grupului 

SCENARIUL DE JOC – ELEMENTELE COMUNICĂRII 

În acest scenariu, elevii vor fi împărțiți în grupuri. Fiecare dintre noi are patru domenii 
din care comunicăm sau evităm comunicarea. În acest scenariu, fiecare membru al 
grupului va trebui să aleagă din ce zonă dorește să comunice: zonă deschisă, zonă 
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ascunsă, zonă oarbă, zonă necunoscută. Utilizând diferite elemente, elevii sunt capabili 
să călătorească între zone. După exercițiu, este foarte important să dezbatem despre 
elementele care eficientizează comunicarea. 

SCENARIUL DE JOC – CULORILE PREFERATE 

În acest scenariu, elevii vor fi împărțiți în grupuri și vor trebui să comunice culoarea 
preferată. Ei trebuie să acorde atenție în același timp mesajului care dorește să 
transmită și, în același timp, mesajului pe care ceilalți membri ai grupului îl transmit în 
același timp. Acest aspect va evidenția cât de mult sunt preocupați doar de transmiterea 
propriilor informații și cât de atenți la ceea ce spun alții, evidențiind nivelul de ascultare. 

SCENARIUL DE JOC –  ÎNVĂȚÎM CREÂND 

Profesorul va împărți elevii în grupuri de 4 până la 8 persoane. Sarcina elevilor va fi 
crearea și expunerea unui subiect într-un mod creativ, de exemplu cu un film, un album 
foto, un panou publicitar. Când toate echipele vor fi gata să înceapă să lucreze, 
profesorul va oferi textului activitățile care urmează să fie desfășurate și cu teoria 
subiectului ales. Profesorul va putea oferi elevilor un exemplu de produs care trebuie 
realizat. 

După ce grupurile își vor finaliza activitatea, un reprezentant din fiecare grup va prezenta 
munca grupului de profesori și clase (sau la o adunare școlară). Cea mai creativă lucrare 
va fi votată și va avea loc o ceremonie de premiere. 

SCENARIUL DE JOC – “CREATIVITATE LINGVISTICĂ: BLOG - MAGAZIN ONLINE” 

Scenariul constă în crearea unui atelier al unor întâlniri de 2 ore în care elevii sunt invitați 
să comunice, să se exprime și să împărtășească informații printr-un blog. 

Întâlnirile pot avea ca scop crearea unei reviste online blog-educative-ludice. 

Acest laborator va permite dezvoltarea gândirii creative, deoarece studenții nu vor avea 
o pistă de la profesori prin care este obligat să scrie ceea ce au studiat într-un mod 
„convergent”, dar va trebui să aprofundeze, să dezvolte și să organizeze conținut prin 
exprimarea punctului lor de vedere, folosind un limbaj plăcut, prin urmare folosind o 
gândire divergentă sau mai degrabă creativă. De fapt, elevii vor trebui să combine 
elementele existente (fapte de actualitate) cu noi conexiuni care sunt utile (punctele lor 
de vedere). 

Prin urmare, vor crea un ansamblu original și util prin asocierea elementelor 
preexistente cu propriul lor punct de vedere. 

SCENARIUL DE JOC – FRÂNGIA 

Frângia este un scenariu tipic folosit de specialiștii în domeniul resurselor umane în 
cadrul activităților de teambuilding. Acest scenariu are ca scop determinarea oamenilor 
să-și coordoneze mai bine acțiunile pentru a atinge un obiectiv comun: revenirea la 
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pozițiile inițiale. În acest scenariu, toți participanții sunt conectați printr-o funie uriașă. 
Dar ei au o problemă, dacă inițial erau bine poziționate într-un cerc perfect, acum sunt 
toate amestecate, formând o imens încurcătură. Și în plus, sunt legați la ochi. Cum pot 
reveni la poziția inițială? Ei bine, prin colaborare. Ei vor trebui să comunice, să se 
organizeze, să evite graba și de a gândi înainte de a acționa și, puțin câte puțin, își vor 
găsi drumul înapoi pentru a forma un cerc. 

SCENARIUL DE JOC – LUAREA DECIZIILOR 

Această strategie îi va ajuta pe studenți să ia în considerare propriile credințe despre 
capacitatea lor de a vedea situații și evenimente și de a rezolva problemele în timp ce 
împărtășesc motive pentru a lua o decizie cu ceilalți. 

Profesorul va preda elevilor modelul de analiză SWOT, deși pentru utilizarea modelului 
va fi necesar ca studenții să aibă o idee clară despre problemă, alegeri și decizii. 

Studenții care nu au avut o implicare anterioară în luarea deciziilor le este dificil să 
identifice problema într-un scenariu, de aceea este important să efectuați primul 
scenariu online. 

SCENARIUL DE JOC – VÂNĂTOAREA DE COMORI 

În acest scenariu, elevii vor fi împărțiți în grupuri și vor avea o listă de „probleme” pe 
care trebuie să le rezolve pentru a finaliza Vânătoarea de Comori. Elevii vor primi o piesă 
dintr-un puzzle pentru fiecare parte din „vânătoarea” pe care o finalizează, iar 
câștigătorii vor fi cei care completează puzzle-ul. 

Scopul acestui scenariu este de a lucra în unele dintre etapele teoriei de rezolvare a 
problemelor. Este un scenariu complet adaptabil, întrucât lista sarcinilor incluse în 
Vânătoarea de Comori poate fi adaptată nevoilor clasei. 

SCENARIUL DE JOC – AMESTECUL DĂ CĂRȚI  

În acest scenariu, elevii vor fi împărțiți în grupuri și vor trebui să comande două pachete 
de cărți de joci între ei fără să discute între ei, în timp ce profesorul continuă să schimbe 
instrucțiunile pentru a le îngreuna. După ce au terminat, vor trebui să corespundă 
diferitelor părți prin care au trecut în scenariu, cu pașii de rezolvare a problemelor 
învățate prin teorie. 

Scopul acestui scenariu este ca elevii să învețe cum să rezolve o problemă cu dificultăți 
suplimentare, în schimbare. De asemenea, îi va ajuta să localizeze modul în care 
soluționarea problemelor poate fi folosită în situații care poate să nu pară deloc 
relevante în mediile educaționale, cum ar fi comandarea punților. Elevii vor învăța, de 
asemenea, să vadă cum se întâmplă diferiții pași în rezolvarea problemelor în situații 
reale.  
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