
CUM SĂ DISCUTAȚI CU
ANGAJATORUL ȘI COLEGII

DUMNEAVOASTRĂ
 

PLAN DE LECȚIE 5

CONȚINUTUL ÎNVĂȚĂRII
Modul în care vorbim cu diferite persoane la locul de muncă va fi diferit. Modul în
care vorbim cu colegii noștri de muncă va fi și el diferit de modul în care vorbim cu
managerul, cu excepția cazului în care îl cunoaștem bine.

Atunci când socializăm, folosim un set de reguli pe care le învățăm de obicei
observându-i pe ceilalți și replicând ceea ce vedem când suntem copii. Este posibil
ca unele persoane să nu știe cum să înceapă sau să încheie o conversație, sau vor
discuta continuu despre un subiect și nu vor ști când să se oprească. De asemenea,
aceștia pot avea dificultăți în a discuta despre lucruri care nu îi interesează la fel
de mult. Alte persoane e posibil să stea prea aproape de ceilalți sau să nu poată
păstra contactul vizual. 

A vorbi despre relațiile personale la locul de muncă nu este o idee bună. Nimeni nu
vrea să audă despre ultima ceartă cu     prietenul sau mama dumneavoastră, asa
că păstrați aceste aspecte pentru prietenii din afara serviciului. Nici alte subiecte
personale, cum ar fi religia sau  punctele de vedere politice, nu sunt o idei bune de
abordat la locul de muncă.

OBIECTIVELE PLANULUI DE
LECȚIE:

Discutați despre etica profesională în
termeni de ceea ce trebuie și ce nu trebuie
să faceți atunci când discutații cu colegii
la locul de muncă.

REZULTATE AȘTEPTATE
ALE ÎNVĂȚĂRII:

Identificarea competențelor
profesionale necesare care
vor facilita dezvoltarea la
locul de muncă

DESPRE PLANUL DE LECȚIE
DURATĂ: 30 minute

MATERIALE NECESARE:  Fără



Lăsați-vă emoțiile să treacă în plan secund. Poate părea dificil, dar indiferent de
cât de aprinsă devine o discuție, nu trebuie să vă pierdeți niciodată calmul. Asta
înseamnă să nu țipați, să nu vă certați și, cel mai important, să nu ieșiți din cameră.
În schimb, încercați să păstrați interacțiunile de la locul de muncă cât mai
profesioniste posibil, acordându-vă timp să vă gândiți bine, înainte de a exagera.

Adesea, conflictul este cauzat pur și simplu de o nepotrivire a personalităților și a
stilurilor de lucru - ceea ce înseamnă că recunoașterea dorințelor celorlalți,
ascultarea, diplomația și acceptarea criticilor constructive reprezintă o modalitate
excelentă de a atenua orice interacțiune potențial dificilă.

Concentrați-vă pe ceea ce spuneți și cum faceți acest lucru!
Când vine vorba de comunicare, cuvintele nu sunt singurul mod în care transmiteți
un mesaj. De exemplu, s-ar putea să spuneți "pot să vă trimit raportul până luni",
dar faptul că vorbiți în mod constant și apăsați constant pixul, poate da de înțeles
altceva.

Acest lucru poate trimite mesaje contradictorii, arătând că nu sunteți deschis și
sincer în comunicare.

În schimb, manifestați întotdeauna un limbaj corporal pozitiv, care să arate că
sunteți implicat în conversație, sincer și interesat de ceea ce are de spus cealaltă
persoană - fie că zâmbiți, faceți contact vizual, nu vă încrucișați brațele sau aveți o
postură bună.

De asemenea, ar trebui să urmăriți modul în care se prezintă ceilalți. S-ar putea să
descoperiți că unele indicii ale limbajului corporal indică emoție, teamă sau
altceva.

RESURSE PENTRU LECTURĂ ULTERIOARĂ

N/A

HANDOUT-URI
N/A


