
Как да общувате с Вашия
работодател и колегите си

ПЛАН НА УРОК 5

УЧЕБНО СЪДЪРЖАНИЕ 
Общуването ни с всеки отделен човек на работното място се различава. Начинът, по
който говорим с нашите колеги, ще бъде различен от начина, по който говорим с
нашия мениджър, освен ако не го познаваме добре.

Когато общуваме, ние използваме набор от правила, които обикновено научаваме,
като наблюдаваме другите и копираме това, което виждаме, когато сме деца.

ЦЕЛИ НА ПЛАНА НА УРОКА: ОЧАКВАНИ РЕЗУЛТАТИ
ОТ ОБУЧЕНИЕТО

ЗА ПЛАНА НА УРОКА
Продължителност – 30 минути.

Обсъждане на работната етика от гледна
точка на това, което трябва и не трябва
да се прави по време на работа.

-    Идентифициране на
необходимите работни умения, които
ще подобрят заетостта.



Някои хора може да не знаят как да започнат или прекратят разговор или
говорят непрекъснато по една и съща тема и не знаят кога да спрат. Те
също могат да имат затруднения да обсъждат неща, които не ги
интересуват толкова. Други хора може да стоят твърде близо до човека, с
когото говорят, и да не успеят да осъществят контакт с очи.

Говоренето за Вашите лични взаимоотношения на работното място не е
добра идея. Никой не иска да чуе за последния спор с гаджето или майка
Ви, запазете това за приятелите си извън работа. Теми като религия или
политически гледни точки също  не са добра идея за обсъждане на
работното място. 
Нека емоциите Ви останат на заден план.  Може да изглежда трудно, но без
значение колко разгорещена става дискусията – никога не трябва да
губите хладнокръвие. Това означава, че не трябва да викате, да спорите и
най-важното – никакво нервно напускане на стаята. Вместо това, опитайте
се да поддържате работните взаимодействия възможно най-
професионални, като отделите време да обмислите нещата, преди да ги
кажете.
Често това е просто сблъсък на личности и стилове на работа, които
причиняват конфликт – което означава, че признаването на това, което
другите искат, слушането, дипломатичността и приемането на
конструктивна критика са чудесен начин за предпазване от всякакви
потенциално трудни взаимодействия. 



БИБЛИОГРАФИЯ И ПРЕПРАТКИ

Съсредоточете се върху това, което казвате и как го казвате! 
Когато става въпрос за комуникация, Вашите думи не са
единственият начин да изпратите съобщение. Например, може да
кажете „Мога да Ви предам този отчет до понеделник“, но
постоянното говорене и щракане с писалката показват друго. Това
може да изпрати смесени съобщения, показващи, че не сте открити
и честни в комуникацията си.

Вместо това, винаги изпозлвайте положителен език на тялото,
който показва, че сте ангажирани с разговора, че сте честни и се
интересувате от това, което другият човек има да каже –
независимо дали е чрез усмивка, зрителен контакт, свободни ръце
или добра стойка. Трябва също да наблюдавате как другите се
представят. Може да откриете, че някои сигнали от езика на тялото
показват нервност, страх или нещо друго.

ДОПЪЛНИТЕЛНИ ПРИЛОЖЕНИЯ


