
ETICA MUNCII 
PLAN DE LECȚIE 2

CONȚINUTUL ÎNVĂȚĂRII
Găsirea unui loc de muncă poate fi o sarcină grea, dar înțelegerea felului în care să
păstrați un loc de muncă, e și mai importantă.

Simpla înțelegere a eticii muncii vă poate ajuta să aveți o tranziție mai ușoară și să
vă dezvoltați la locul de muncă.

Etica muncii este o atitudine care presupune determinare și dedicare pentru un job.
Cei care dau dovadă de o bună etică a muncii au rezultate asociate succesului
profesional. Aceștia se bazează pe principii morale, care îi fac să se descurce foarte
bine indiferent de poziția pe care o au. Dacă aveți astfel de principii, credeți în
importanța locului dumneavoastră de muncă și simțiți că pentru a avea o carieră
strălucită, e nevoie de multă muncă.

OBIECTIVELE PLANULUI DE
LECȚIE:

Dezvoltarea unei bune înțelegeri a ceea ce
înseamnă "etica muncii" și a felului în care
aceasta îi poate ajuta pe cursanți să se
dezvolte la locul de muncă.

REZULTATE AȘTEPTATE
ALE ÎNVĂȚĂRII:

Înțelegerea unei bune "etici a
muncii".
Ce aspecte contribuie la o
bună etică a muncii.
Cum să dați dovadă de o
bună etică a muncii.
Cum să îmbunătățiți etica
muncii.

DESPRE PLANUL DE LECȚIE
DURATĂ: 1 oră

MATERIALE NECESARE:  
- Handout 2.1
- Handout 2.2
- Handout 2.3



Handout 2.1
Persoanele cu o bună etică a muncii se bazează pe un anumit set de valori și
principii. Aceste caracteristici îi fac să iasă în evidență. 

Întindeți pagina 1 din PEPA_handout_2_1. Decupați fiecare cuvânt și discutați
alături de cursanți. Explicații detaliate se regăsesc la paginile 2 și 3 din Handout
2.1.

- Încredere
- Dedicare
- Disciplină
- Productivitate
- Cooperare

- Integritate
- Responsabilitate
- Profesionalism

Handout 2.2
Desfășurați exercițiul de brainstorming din PEPA_handout_2_1. Plasați cuvintele -
Cum să dați dovadă de o bună etică a muncii - în mijlocul unui ecran, pe o tablă
sau hârtie. Încurajați-i pe cursanți să propună câteva idei. Dacă nu reușesc, folosiți
explicațiile din PEPA_handout_2_1.

Handout 2.3
Lucrați folosind PEPA_handout_2_3 handout. Rugați participanții să contribuie cu
propriile idei. 

RESURSE PENTRU LECTURĂ ULTERIOARĂ

N/A

HANDOUT-URI
- Handout 2.1
- Handout 2.2
- Handout 2.3


