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TREŚCI DYDAKTYCZNE 
Sposób, w jaki rozmawiamy z różnymi osobami w miejscu pracy, będzie
zróżnicowany. Sposób rozmowy ze współpracownikami, będzie odbiegał od
sposobu, w jaki rozmawiamy z naszym przełożonym, chyba że dobrze go znamy.

Kiedy nawiązujemy kontakty towarzyskie, używamy zbioru zasad, których zwykle
uczymy się, obserwując innych i kopiując to, co dostrzegamy, gdy jesteśmy
dziećmi. Niektóre osoby mogą nie wiedzieć, jak rozpocząć lub zakończyć
rozmowę, lub mogą mówić bez przerwy na jeden temat i nie wiedzieć, kiedy
przestać. Mogą mieć również trudności z dyskutowaniem o rzeczach, które ich
nie interesują. Inne osoby mogą stać zbyt blisko innych lub nie potrafić nawiązać
kontaktu wzrokowego. 

Rozmawianie o swoich osobistych relacjach w pracy nie jest najlepszym
pomysłem. Nikt nie chce słyszeć o ostatniej kłótni z Twoim chłopakiem lub matką,
zachowaj to dla przyjaciół spoza pracy. Poruszanie innych osobistych tematów,
takich jak religia czy poglądy polityczne, również nie jest dobrym pomysłem w
miejscu pracy.

CELE PLANU LEKCJI:

Przedyskutujcie etykę pracy pod kątem
tego, co należy i czego nie należy mówić
kolegom i koleżankom z pracy.

ZAKŁADANE EFEKTY
UCZENIA SIĘ:

Identyfikacja niezbędnych
umiejętności zawodowych,
które wpłyną na poprawę
zatrudnienia

O PLANIE LEKCJI
CZAS TRWANIA: 30 minut

POTRZEBNE MATERIAŁY:  Brak



Niech Twoje emocje zejdą na dalszy plan. Może się to wydawać trudne, ale bez
względu na to, jak gorąca jest dyskusja w pracy, nigdy nie powinnaś tracić
zimnej krwi. Oznacza to, że nie wolno krzyczeć, kłócić się i co najważniejsze,
wybiegać z pomieszczenia. Staraj się utrzymywać relacje w pracy tak
profesjonalne, jak to tylko możliwe, poświęcając czas na przemyślenie spraw,
zamiast od razu przystępować do działania.

Często przyczyną konfliktu jest po prostu zderzenie osobowości i stylów pracy.
Oznacza to, że zrozumienie, czego chcą inni, słuchanie, bycie dyplomatycznym i
przyjmowanie konstruktywnej krytyki to świetny sposób na rozładowanie
potencjalnie trudnych interakcji.

Skup się na tym, co i jak mówisz!
Jeśli chodzi o komunikację, słowa nie są jedynym sposobem, w jaki coś
przekazujesz. Na przykład, możesz powiedzieć „Bez problemu mogę dostarczyć
Ci ten raport do poniedziałku”, ale twoje ciągłe rozmowy i klikanie długopisem
może mówić co innego. 

Może to wysyłać sprzeczne sygnały, które mogą świadczyć o tym, że nie jesteś
otwarta i szczera w swojej komunikacji.

Zamiast tego, zawsze okazuj pozytywną mowę ciała, która pokazuje, że jesteś
zaangażowana w rozmowę, szczera i zainteresowana tym, co druga osoba ma
do powiedzenia. Możesz to okazać poprzez uśmiech, kontakt wzrokowy,
swobodnie ułożone ramiona lub odpowiednią postawę. 

Należy również obserwować, jak inni się prezentują. Może się okazać, że
niektóre elementy mowy ciała wskazują na zdenerwowanie, strach lub inne
emocje.
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