ABILITĂȚI
TRANSVERSALE
PENTRU PERSOANELE CU SINDROM DOWN

CULEGERE DE EXERCIȚII
Material realizat cu sprijinul financiar al Comisiei Europene. Conținutul acestui material este responsabilitatea
exclusivă a autorilor, iar Comisia Europeană nu este responsabilă pentru modul în care va fi utilizat conținutul
informațiilor.

REGATUL UNIT AL MARII BRITANII

PORTUGALIA

SLOVENIA

SPANIA

ROMÂNIA

Cuprins
1.

CE SUNT ABILITĂȚILE SOCIALE? ............................................................................................................. 4

2.

DE CE SUNT IMPORTANTE ABILITĂȚILE SOCIALE? ................................................................................. 5

3.

BUNE PRACTICI ....................................................................................................................................... 6

COMPETENȚE DE DEZVOLTAT ........................................................................................................................ 6
3.1.

RESPECTAREA REGULILOR DE POLITEȚE ............................................................................................ 7

3.1.1.

FOLOSIREA FORMULELOR DE POLITEȚE .................................................................................... 7

EXAMPLE DE SALUT ȘI DE RĂMAS BUN ..................................................................................................... 7
La plecare .................................................................................................................................................... 7
La sosirea într-un loc .................................................................................................................................. 7
3.1.2.

FORMULE DE MULȚUMIRE ......................................................................................................... 8

EXAMPLE DE SITUAȚII ÎN CARE SPUNEM MULȚUMESC ........................................................................ 8
FIȘA DE LUCRU 1 ......................................................................................................................................... 9
3.1.3.

FORMULE DE SCUZĂ ................................................................................................................. 10

EXAMPLE DE SITUAȚII ÎN CARE NE CEREM SCUZE ............................................................................... 10
FIȘA DE LUCRU 2 ....................................................................................................................................... 11
FIȘA DE LUCRU 3 ....................................................................................................................................... 12
3.1.4.

FOLOSIREA EXPRESIEI “TE ROG” PENTRU A CERE CEVA ......................................................... 13

EXAMPLE DE SITUAȚII ÎN CARE SPUNEM “TE ROG/VĂ ROG”: ............................................................ 13
3.1.5.

COMPLIMENTELE ...................................................................................................................... 14

FIȘA DE LUCRU 4 ....................................................................................................................................... 15
3.2.

STABILIREA ȘI MENȚINEREA CONTACTULUI VIZUAL ȘI ASCULTAREA ACTIVĂ ............................... 16

3.2.1.

MENȚINEREA CONTACTULUI VIZUAL....................................................................................... 17

FIȘA DE LUCRU 5 ....................................................................................................................................... 18
3.2.2.

ASCULTAREA ACTIVĂ................................................................................................................ 19

EXAMPLE DE SITUAȚII ȘI BENEFICII DE ASCULTARE ACTIVĂ ............................................................... 19
FIȘA DE LUCRU 6 ....................................................................................................................................... 20
3.2.3.

ZÂMBETUL ................................................................................................................................ 21

EXAMPLE DESPRE CUM PUTEM FACE UN OBICEI DIN A ZÂMBI ......................................................... 21
FIȘA DE LUCRU 7 ....................................................................................................................................... 22
3.2.4.

ASCULTATUL ȘI VORBITUL........................................................................................................ 23

EXEMPLE DE EXERSARE A ASCULTATULUI ȘI A VORBITULUI .............................................................. 23
FIȘA DE LUCRU 8 ....................................................................................................................................... 24

REGATUL UNIT AL MARII BRITANII

PORTUGALIA

SLOVENIA

SPANIA

ROMÂNIA

1

3.2.5.

ARĂTAREA RESPECTULUI ......................................................................................................... 25

EXAMPLE ȘI SITUAȚII ÎN CARE DĂM DOVADĂ DE RESPECT ................................................................ 25
FIȘA DE LUCRU 9 ....................................................................................................................................... 26
3.3.

RESPECTAREA IERARHIEI ÎNTR-O ORGANIZAȚIE ......................................................................... 27

Nu uitați că: ........................................................................................................................................ 28
FIȘA DE LUCRU 10 ..................................................................................................................................... 29
3.4.

RESPECTAREA DISTANȚEI CORECTE ȘI A SPAȚIULUI PERSONAL ................................................. 30

FIȘA DE LUCRU 11 ..................................................................................................................................... 31
3.5.

BATE LA UȘĂ/ AVERTIZEAZĂ ÎNAINTE DE A INTRA ÎNTR-O ÎNCĂPERE ....................................... 32

FIȘA DE LUCRU 12 ..................................................................................................................................... 33
4.

SITUAȚII NEPREVĂZUTE ÎN CONTEXTUL MUNCII ................................................................................ 34

CUM GĂSIM SOLUȚII? .............................................................................................................................. 34
4.1.

FORMAREA COMPETENȚELOR NOASTRE ÎN SOLUȚIONAREA PROBLEMELOR ............ 35

4.1.1.

Menținerea atitudinii pozitive ....................................................................................... 35

4.1.2.

Comunicarea unei probleme șefului nostru ............................................................ 35

4.1.3.

Solitarea ajutorului și adresarea întrebărilor ............................................................ 36

4.1.4.

Menținerea calmului ....................................................................................................... 36

4.1.5.

Aceptarea neprevăzutului ............................................................................................ 36

EXAMPLE DE SITUAȚII NEPREVĂZUTE ................................................................................................. 37
CE AM ÎNVĂȚAT? .................................................................................................................................. 37
Joc de rol pentru vânzător ....................................................................................................................... 38
Situația 1 ............................................................................................................................................... 38
Joc de rol pentru vânzător ....................................................................................................................... 39
Situație 2 ............................................................................................................................................... 39
Joc de rol pentru asistent de depozit ...................................................................................................... 40
Situație 3 ............................................................................................................................................... 40
Joc de rol pentru asistent de depozit ...................................................................................................... 41
Situația 4 ............................................................................................................................................... 41
Joc de rol pentru asistent de depozit ...................................................................................................... 42
Situație 5 ............................................................................................................................................... 42
Joc de rol pentru vânzător ....................................................................................................................... 43
Situație 6 ............................................................................................................................................... 43
Joc de rol pentru chelner ......................................................................................................................... 44
Situație 7 ............................................................................................................................................... 44
Joc de rol pentru chelner ......................................................................................................................... 45

REGATUL UNIT AL MARII BRITANII

PORTUGALIA

SLOVENIA

SPANIA

ROMÂNIA

2

Situație 8 ............................................................................................................................................... 45
Joc de rol pentru menajeră ...................................................................................................................... 46
Situație 9 ............................................................................................................................................... 46
Joc de rol pentru oricare meserie ............................................................................................................ 47
Situație 10 ............................................................................................................................................. 47
Joc de rol pentru oricare meserie ............................................................................................................ 48
Situație 11 ............................................................................................................................................. 48
Joc de rol pentru oricare meserie ............................................................................................................ 49
Situație 12 ............................................................................................................................................. 49
Joc de rol pentru oricare meserie ............................................................................................................ 50
Situație 13 ............................................................................................................................................. 50
Joc de rol pentru oricare meserie ............................................................................................................ 51
Situație 14 ............................................................................................................................................. 51
Joc de rol pentru situații neprevăzute ..................................................................................................... 52
Situație 15 ............................................................................................................................................. 52
Joc de rol pentru situații neprevăzute ..................................................................................................... 53
Situație 16 ............................................................................................................................................. 53
Joc de rol pentru situații neprevăzute ..................................................................................................... 54
Situație 17 ............................................................................................................................................. 54
Joc de rol pentru situații neprevăzute ..................................................................................................... 55
Situație 18 ............................................................................................................................................. 55
Joc de rol pentru situații neprevăzute ..................................................................................................... 56
Situație 19 ............................................................................................................................................. 56
Joc de rol pentru situații neprevăzute ..................................................................................................... 57
Situație 20 ............................................................................................................................................. 57
Joc de rol pentru situații neprevăzute ..................................................................................................... 58
Situație 21 ............................................................................................................................................. 58
FORMULAR DE EVALUARE ....................................................................................................................... 59

REGATUL UNIT AL MARII BRITANII

PORTUGALIA

SLOVENIA

SPANIA

ROMÂNIA

3

1. CE SUNT ABILITĂȚILE SOCIALE?

Cuvântul ABILITĂȚI reprezintă capacitățile sau
talentele pe care le înveți sau le dezvolți practicând sau făcând ceva, din ce în ce
mai bine.

Cuvântul SOCIAL se referă la modul în
care relaționezi cu ceilalți, incluzând
prietenii,

frații,

părinții,

profesorii,

colegii de muncă, șefii ... etc.
Reprezintă

modul

în

care

ne

comportăm și tot ceea ce spunem
atunci când suntem împreună cu alte persoane în diferite situații.

Există cuvinte plăcute și cuvinte neplăcute care pot fi spuse atunci când vorbești
cu alți oameni.
Prin învățarea unor ABILITĂȚI SOCIALE, învățăm modalități de interacțiune cu
ceilalți.
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2. DE CE SUNT
ABILITĂȚILE SOCIALE?

IMPORTANTE

Fiecare om are nevoie să relaționeze cu ceilalți pentru a trăi în comunitate și
pentru a se respecta reciproc. Astfel, relațiile între oameni sunt cât mai
constructive.
Având abilități sociale bune pentru relațiile interpersonale, putem să avem
bunăstare emoțională și să ne îmbunătățim calitatea vieții.
Având abilități sociale bune, cu siguranță vom avea mai mulți prieteni decât cineva
care nu are aceste abilități. Ne vom înțelege mai bine cu colegii de la serviciu și cu
membrii familiei noastre.

Ne comportăm diferit atunci când suntem cu un
șef, un prieten, cu familia noastră sau cu un
străin.
Prin urmare, este important să avem abilitățile
necesare pentru a putea să le aplicăm în mod
adecvat în orice situație din viața noastră.
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3. BUNE PRACTICI
COMPETENȚE DE DEZVOLTAT

În această secțiune, vom analiza unele dintre cele mai importante abilități sociale
pe care trebuie să le punem în practică în orice situație. Ne vom concentra pe
mediul de lucru.

•

Respectarea regulilor de politețe.

•

Stabilirea și menținerea contactului

vizual și a ascultării active.
•

Respectarea

ierarhiilor

dintr-o

organizație.
•
de

Respectarea distanței potrivite față
ceilalți

și

respectarea

spațiului

personal.
•

Bătaia la ușă, avertizarea înainte de

a intra într-o cameră, modalitatea corectă de a ne anunța prezența.
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3.1.
RESPECTAREA REGULILOR DE
POLITEȚE
Aceasta înseamnă să ne comportăm într-un
mod adecvat și educat în orice context. Ne vom
concentra pe contextul de lucru.
Când vorbim despre normele sociale de
politețe, ne referim la:

3.1.1. FOLOSIREA FORMULELOR DE POLITEȚE

Este important să salutați și să vă luați la revedere atunci când sosiți sau plecați de
la serviciu.
Amintiți-vă să spuneți “SALUT”, “BUNĂ DIMINEAȚA”, ”BUNĂ ZIUA” atunci când
sosiți.
Amintiți-vă să spuneți "LA REVEDERE","NE VEDEM MÂINE", atunci când plecați.
Prima dată când ne întâlnim cu un coleg de echipă, ar trebui să îl întâmpinăm cu un
salut mai formal, să ne strângem mâinile sau în funcție de cultura sa, îl putem
sărutăm pe obraz.
EXAMPLE DE SALUT ȘI DE RĂMAS BUN

La sosirea într-un loc
- Bună dimineața!
Ce mai faci?
- Bună, eu sunt bine;
tu ce faci?
- Îmi pare bine să te
revăd.
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3.1.2. FORMULE DE MULȚUMIRE

Amintește-ți să spui “MULȚUMESC”:

• Când cineva te ajută.

• Când cineva te felicită.

• Când cineva îți oferă un cadou.

• Când cineva îți spune lucruri frumoase și ție îți place.
EXAMPLE DE SITUAȚII ÎN CARE SPUNEM MULȚUMESC

- - Să îți arăt unde este stația de autobuz.
- - Mulțumesc!
- - Felicitări! Ai sosit la timp.
- - Mulțumesc!
- - Poftim insigna pe care trebuie să o porți la
uniforma ta.
- - Mulțumesc!
-
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FIȘA DE LUCRU 1

Te rog să răspunzi la întrebările următoare încercuind pictograma
corectă.

DA

NU

Ar trebui să mulțumesc când cineva mă
ajută?

Ar trebui să mulțumesc când cineva se
supără pe mine?

Ar trebui să mulțumesc când cineva îmi
oferă un cadou?

Trebuie să mulțumesc când șeful meu
mă lasă să plec înainte de sfârșitul
programului, pentru că am ceva foarte
important de făcut?

Ar trebui să mulțumesc când cineva îmi
spune ceva ce-mi place?

Ar trebui să mulțumesc când cineva îmi
spune bună dimineața?
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3.1.3. FORMULE DE SCUZĂ

În relațiile pe care le avem cu alți oameni din jurul nostru, uneori,
neintenționat, este posibil să deranjăm sau să provocăm situații dificile prin
lucrurile pe care le spunem sau pe care le facem.
În astfel de situații, dacă vrem să ne înțelegem bine cu ceilalți colegi, este bine
să ne recunoaștem greșelile și să ne gândim cum să ne cerem scuze.
REAMINTEȘTE-ȚI CĂ ORICE PERSOANĂ CARE ARE UN SERVICIU ESTE MATURĂ ȘI
RESPONSABILĂ DE SARCINILE ȘI ACȚIUNILE SALE. Un angajat nu poate să se
comporte ca un copil și să își ascundă greșelile.
Pentru a ne cere scuze, putem folosi următoarele fraze:
SCUZE.
NU ACEASTA A FOST INTENȚIA MEA.
ÎMI CER SCUZE.
NU AM VRUT SĂ TE DERANJEZ.
ÎMI PARE RĂU, NU SE VA MAI REPETA.
EXEMPLE DE SITUAȚII ÎN CARE NE CEREM SCUZE

•
Atunci când am deranjat pe cineva.
–" Imi cer scuze dacă vorbesc prea mult.”
•
Atunci când am făcut o glumă care nu a
fost prea plăcută. – “Îmi pare rău. Nu am vrut
să te supăr când am zis că arăți ca un măgar
cu atât de multe pungi de cumpărături.”
•
Când rănim pe cineva neintenționat.
- "Îmi pare rău! Nu am vrut să te împing.”
• Când facem ceva și greșim. – “Am uitat să aranjez paharele. Îmi pare rău, nu se
va mai întâmpla.”
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FIȘA DE LUCRU 2

Te rog să răspunzi la întrebările următoare încercuind pictograma
corectă.

DA

NU

Ar trebui să-mi cer scuze dacă colegul
meu mă roagă să arunc produsul
deteriorat, dar nu vreau să fac asta?
Ar trebui să spun "îmi pare rău" dacă
răstorn un pahar pe haina unui client?

Ar trebui să-mi cer scuze dacă am fost
supărat pe colegul meu de muncă fără
motiv? Nu a fost vina lui.
Ar trebui să spun "îmi pare rău" dacă
șeful meu îmi spune că nu am executat
sarcina bine?
Ar trebui să spun "îmi pare rău" dacă
fac o glumă colegului de serviciu și lui
nu îi place gluma mea?
Ar trebui să-mi cer scuze dacă am
întârziat la muncă?

Ar trebui să-mi cer scuze dacă am spus
ceva care a deranjat un client, chiar
dacă nu aveam această intenție?
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FIȘA DE LUCRU 3

Te rog să citești următoarele situații și să explici cine ar trebui să își
ceară scuze prin încercuirea pictogramei corespunzătoare.
CEILALȚI

EU

Un coleg de muncă a vorbit urât despre
mine altor colegi.

Mi-am forțat prietenul să bea întregul
pahar de suc, dar lui nu-i plăcea.

Colegul meu se grăbea, nu m-a văzut și
m-a împins neintenționat.

Un client a fost supărat pe mine și nu a
fost vina mea.

Am vorbit urât cu casierul, pentru că alt
coleg de muncă mi-a spus ceva rău
despre el.

Am făcut o greșeală și eu știu asta.

Am pus un produs deteriorat pe raft și
am spus că unul dintre colegii mei a
făcut asta.
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3.1.4. FOLOSIREA EXPRESIEI “TE ROG” PENTRU A CERE CEVA

Când cerem ceva unei persoane sau unui partener, trebuie să ne obișnuim să
spunem "TE ROG".

EXEMPLE DE SITUAȚII ÎN CARE SPUNEM “TE ROG/VĂ ROG”:

-

Te rog, îmi poți da un pix?
Mă puteți lasă să trec? Vă rog.
Vă rog, puteți vorbi mai încet? Nu mă pot concentra.
Te rog, nu îi spune șefului meu!
Vă rog să mă lăsați să vă spun varianta mea.
Te rog, spune-mi ce se întâmplă!
Te rog să mă ajuți!
Vă rog să mă lăsați în pace!

Exercițiu
Imaginează-ți că lucrezi într-un
restaurant împreună cu cel mai
bun prieten al tău.
Poartă o conversație cu
prietenul tău folosind expresia
"te rog" în două sau mai multe
propoziții.
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3.1.5. COMPLIMENTELE

Un compliment este o expresie politicoasă de felicitare sau laudă sau de
admirație pentru ceva.
Un compliment este atunci când spunem ceva drăguț cuiva sau despre ceva.
Este bine să facem complimente, dar trebuie să știm că NU PUTEM FACE TOT
TIMPUL COMPLIMENTE pentru că putem deranja, iar ceva care, de obicei, face
ca oamenii să fie fericiți s-ar putea să-i supere.
ESTE IMPORTANT SĂ TE OPREȘTI, SĂ NU EXAGEREZI CU UN EXCES DE
COMPLEMENTE PENTRU CEI DIN JUR. PREA MULTE COMPLIMENTE POT CREA
PROBLEME. SĂ NU UIȚI CĂ SUNT COLEGII TĂI DE MUNCĂ, NU PRIETENII TĂI.

Zâmbim atunci când facem un compliment.
Ne simțim bine atunci când ni se fac complimente.
Amintește-ți să faci complimente:
- unei persoane:
“Arătați foarte bine în această uniformă!”
- sau acțiunii unei persoane:
"Ai făcut foarte bine curățenie în cameră!"

A spune cuvinte frumoase despre lucruri nu înseamnă un compliment.
EXEMPLE DE COMPLIMENTE PE CARE LE PUTEM FACE OAMENILOR
APRECIEZ AJUTORUL TĂU!
VĂ STĂ FOARTE BINE ÎN ACEASTĂ UNIFORMĂ!
AI FĂCUT O TREABĂ FOARTE BUNĂ,
FELICITĂRI!
EȘTI FOARTE HARNIC!
FELICITĂRI PENTRU MODUL ÎN CARE AI GĂTIT!
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FIȘA DE LUCRU 4

Te rog să citești următoarele situații și să explici care din afirmații
reprezintă un compliment încercuind pictograma potrivită.
DA

NU

Tricoul acesta îți vine foarte bine.

Arăți minunat în această uniformă.

Felicitări pentru curățarea coșurilor.

Coșurile arată curate.

Îți stă foarte bine când zâmbești.

Prosopul este nou.

Îți mulțumesc că ai fost atât de amabil cu
acel client. Sunt foarte impresionat de
modul în care l-ai tratat.
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3.2.
STABILIREA ȘI MENȚINEREA
CONTACTULUI VIZUAL ȘI ASCULTAREA ACTIVĂ
Contactul vizual este un semn că suntem
buni ascultători.
Menținerea contactului vizual cu
persoana cu care vorbim, indică faptul că ne
concentrăm și îi acordăm atenție.
Dacă privim fața persoanei care ne
vorbește înseamnă că ascultăm ceea ce are de
spus persoana respectivă.

Când vorbim despre contact vizual și ascultare activă, ne referim la:
• A privi în ochi pe interlocutorul nostru pentru
câteva secunde.
• Este ușor pentru că ne uităm la cealaltă
persoană.
• A comunica prin intermediul ochilor noștri în
timp ce ascultăm.
•

A zâmbi, a fi deschiși și a fi interesați.

Trebuie să îți amintești să:
• Stabilești corect contactul vizual și apoi începi să vorbești.
• După câteva secunde, atunci când te uiți în altă parte, să faci lent mișcarea
ochilor. Mișcarea rapidă a ochilor te poate face să pari timid sau nevos.
• Privește într-o parte și în cealaltă. Dacă te uiți în jos poate să pară că nu ai
încredere în tine.
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3.2.1. MENȚINEREA CONTACTULUI VIZUAL

Aceasta înseamnă că ne folosim ochii pentru
comunicarea cu o altă persoană.
Pentru a face acest lucru, ne asezam drept și
confortabil.
Folosind o postură bună, ne uităm la cel care ne
vorbește.
Nu ne uităm la cei care intră sau părăsesc încăperea în timp ce cineva ne
vorbește.
Ochii spun totul. Acest lucru ar putea însemna că ne place persoana cu care
interacționăm. Sau ne simțim confortabil vorbind și comunicând cu acea
persoană. Sau dorim să evităm o persoană.
Nu uitați să vă folosiți ochii pentru schimbul de
informații cu cealaltă persoană.
Contactul vizual sau privitul în ochi ar putea fi dificil
pentru unii dintre noi.
Este foarte bine să exersăm până devenim încrezători.
De asemenea, putem să exersăm contactul vizual
uitându-ne la noi înșine în oglindă.
"Hei, eu sunt încrezător și sigur pe mine, puteți avea încredere în mine!"

Menținerea contactului vizual:
− construiește încrederea în propria persoană.
− indică faptul că vrem să comunicăm.
− face ca cealaltă persoană să ne respecte.
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FIȘA DE LUCRU 5

Te rog să citești următoarele situații și să explici cum se construiește
încrederea încercuind pictograma corespunzătoare.
CEILALȚI

EU

Îmi place să privesc în ochii
instructorului meu în timp ce îi spun
despre ziua mea de lucru.

Instructorul meu se uită la mine și eu
înțeleg că trebuie să încep să lucrez.
Mă plimb pe coridorul dintre rafturi,
fără să mă uit la clienți.

Nu am înțeles regulile. Prezentatorul a
citit diapozitivele întorcându-și spatele
la mine.
Mă uitam la alte persoane care au
intrat sau au ieșit în timp ce
instructorul vorbea.
M-am uitat în ochii colegului meu, în
timp ce încercam să-mi exprim punctul
de vedere.

Mă uit la șeful meu și îi spun că am
făcut o greșeală.
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3.2.2. ASCULTAREA ACTIVĂ

Ascultarea activă înseamnă să acordăm atenție sporită
celeilalte persoane.
Ascultarea este una dintre cele mai importante abilități.
Ascultarea are un impact major la locul nostru de
muncă.
Ascultarea dezvoltă calitatea relaționării noastre cu
ceilalți.

Ascultarea activă este importantă pentru că putem:
-

să învățăm;
să ne bucurăm de anumite momente;
să obținem informații;
să înțelegem lucrurile;
să rămânem concentrați.

EXAMPLE DE SITUAȚII ȘI BENEFICII DE ASCULTARE ACTIVĂ

În timpul unei întâlniri, dacă ne
uităm la instructor, putem să ne
împărtășim opiniile noastre despre
subiectele discutate.
Într-o conversație de grup, putem
rezuma ceea ce s-a spus și putem verifica
împreună cu ceilalți dacă este corect ceea
ce am înțeles.
Vizitând noul loc de muncă, dacă ascultăm ceea ce spune instructorul
nostru, ne putem imagina acțiunile descrise de acesta.
La serviciu, dacă ascultăm activ instrucțiunile, facem mai puține erori și va fi
mai puțin timp pierdut.
Acasă, dacă ascultăm membrii familiei noastre, ne putem bucura împreună.
În comunitate, dacă ascultăm oamenii, ne putem face prieteni noi.
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FIȘA DE LUCRU 6

Te rog să citești următoarele situații și să explici care sunt
caracteristicile unui bun ascultător, încercuind pictograma
corespunzătoare.

DA

NU

Privește la cel care vorbește.

Pune întrebări relevante.

Nu își amintește subiectele discutate.

Înregistrează întârzieri la locul de muncă.

Execută corect sarcinile de lucru.

Este îngrijorat de propriile gânduri.

Face rezumatul unei conversații de grup.
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3.2.3. ZÂMBETUL

Zâmbim pentru spiritul nostru.
Zâmbim să-i facem pe alți oameni fericiți.
Zâmbim pentru a crea o primă impresie
pozitivă.
Zâmbim pentru a relaționa cu ceilalți.
Zâmbetul este important pentru că:
-

ne face să ne simțim bine;
are efecte pozitive asupra celorlalți;
transmite o energie pozitivă și fericire;
nu costă nimic.

Uneori este dificil să zâmbim. Putem învăța să zâmbim. Putem face din asta un
obicei.
EXEMPLE DESPRE CUM PUTEM FACE UN OBICEI DIN A ZÂMBI

Privește la fotografiile cu tine
zâmbind în diferite moduri.
Gândește-te cât de fericit ai fost
când ai sărbătorit premiul "Angajatul
lunii".
Stai în fața oglinzii și zâmbește.
Privește în ochii tăi.
Mențineți dinții curați ca să eviți
mersul la dentist.
Zâmbește când te simți bine.
Zâmbește când te distrezi sau când ești mulțumit.
Zâmbește când saluți pe cineva.
Zâmbește când îți faci treaba bine.
Dacă nu ești în cea mai bună dispoziție, gândindu-te la ceva care te face cu
adevărat fericit, vei zâmbi mai ușor.
Nu toată lumea ne va zâmbi înapoi, dar gândește-te cum ne simțim când oamenii
ne răspund cu un zâmbet. Nici noi nu zâmbim tot timpul și mai ales când ne
concentrăm, învățăm, lucrăm sau suntem obosiți sau nefericiți.
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FIȘA DE LUCRU 7

Te rog să citești următoarele situații și să explici cine este mai
atractiv, încercuind pictograma corespunzătoare.
CEILALȚI

EU

Zâmbesc la șoferul autobuzului, chiar
dacă mă simt obosit.

Colegul meu de muncă zâmbește la
clienți, dar eu sunt serios.
De obicei, zâmbesc chiar și celui care
are o figură inexpresivă.

În timp ce îmi recunosc greșeala, șeful
meu de multe ori zâmbește și încep să
zâmbesc și eu.

Când șeful meu este supărat, îmi place
să mă gândesc la lucruri fericite și să
zâmbesc.

Mă simt bine când prietenii mei
zâmbesc.

Instructorul meu este într-o dispoziție
bună și eu mă simt mai confortabil.
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3.2.4. ASCULTAREA ȘI VORBIREA

Ascultarea și vorbirea sunt abilități de care
avem nevoie pentru o conversație.
Ascultarea ne ajută să înțelegem alte
persoane.
Vorbim pentru ca alții să ne înțeleagă.
Folosim ascultarea și vorbirea în conversații.
Ascultarea înseamnă să oferim timp pentru a auzi ce spun ceilalți oameni.
A vorbi înseamnă că ne folosim vocea și corpul pentru a ne exprima idei, gânduri,
așteptări și sentimente.
Ascultarea și vorbirea sunt importante pentru:
-

învățare;
prezentarea interesului;
punerea de întrebări legate de subiect;
povestire;
schimbul de experiență și înțelegere.

EXEMPLE DE EXERSARE A ASCULTĂRII ȘI VORBIRII

Ascultăm un mesaj și prezentăm
același mesaj unui alt coleg: "Șeful mi-a spus că
ne întâlnim cu toții la depozit, la ora 12.00".
Solicităm lămuriri cu privire la orice
puncte pe care nu le înțelegem. "Înțeleg cum să
aranjez biscuiții, dar vă rog să-mi arătați din nou
locul unde să aranjez napolitanele maro".
Exprimăm concluziile mesajului pe
care îl auzim: "Mă duc la casierie. Am fost sunat prin stație. ”
Nu mai vorbim pentru a ne arăta interesul. Nu putem asculta dacă
vorbim. "Tac pentru a înțelege ceea ce îmi arată instructorul meu".
Uneori ne place să vorbim cu noi înșine sau cu prietenii noștri
imaginari, putem facem asta numai în spațiul nostru privat!
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FIȘA DE LUCRU 8

Te rog să răspunzi la întrebările următoare încercuind pictograma
potrivită.

DA

NU

Ar trebui să mă uit la cel care vorbește
atunci când spune ceva, chiar dacă
vorbitorul este o persoană sau o
înregistrare video?
Ar trebui să ascult fără să fiu preocupat
de alte gânduri și alte idei?

Trebuie să zâmbesc și să folosesc
expresia facială potrivită pentru a-i
arăta șefului că îl ascult?
Ar trebui să mă uit la cei care intră sau
părăsesc camera în timp ce instructorul
meu vorbește cu mine?

Ar trebui să-l las pe colegul meu să
termine de vorbit și apoi să pun
întrebări dacă vreau să știu mai multe?

Îl fac să piardă timpul și îl deranjez pe
instructorul meu atunci când îl întrerup
ca să spun poveștile sau opiniile mele?
Ar trebui să folosesc propoziții precum
"Ce înțeleg eu este ....." când lucrez
într-un grup?
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3.2.5. MANIFESTAREA RESPECTULUI

Dăm dovadă de respect atunci când ne gândim și
acționăm într-un mod pozitiv în legătură cu noi
înșine și cu ceilalți.
Dăm dovadă de respect atunci când ne pasă de
bunăstarea noastră și de sentimentele altora.
Dăm dovadă de respect atunci când suntem
politicoși și amabili.
Dăm dovadă de respect atunci avem grijă să nu îi deranjăm pe ceilalți.
Dovada respectului este faptul că salutăm politicos, mulțumim, folosim vă rog, ne
cerem scuze, facem complimente, zâmbim, privim în ochii interlocutorului sau dăm
mâna, ascultăm și vorbim.
Oamenii dau dovadă de respect față de cei care îi impresionează, cum ar fi un
profesor, părinte sau bunic.
Nu uitați că:
- toți oamenii vor să fie auziți și acceptați așa cum sunt.
- toți oamenii au sentimente, gânduri, planuri, vise și speranțe.
- când oamenii sunt insultați sau tratați urât, ei simt că nu au fost tratați cu
respect.
- lucrurile pot fi respectate la fel ca oamenii.
EXEMPLE ȘI SITUAȚII ÎN CARE DĂM DOVADĂ DE RESPECT

Am ajuns la timp la întâlnire. Astfel, le
arătăm celorlalți care ne pasă de sentimentele lor.
Suntem liniștiți la locul de muncă. Astfel,
aratăm că ne pasă de nevoia celorlalți de a nu fi
deranjați.
Nu lovim și nu rănim oamenii. Le arătăm că
ne pasă să le fie bine.
Vorbim politicos și cu un ton moderat. Aratăm că acesta este modul în care
ne place să ni se vorbească și nouă.
Acceptăm oameni care arată, gândesc sau acționează diferit față de noi.
Respectăm alegerile lor.
REGATUL UNIT AL MARII BRITANII

PORTUGALIA

SLOVENIA

SPANIA

ROMÂNIA

25

FIȘA DE LUCRU 9

Te rog să citești următoarele situații și să explici cine arată respect
încercuind pictograma corespunzătoare.
CEILALȚI

EU

Mi-am făcut prezentarea și m-am
așezat, dar colegul meu mă întreba
ceva în timp ce instructorul nostru
vorbea.
Nu-mi place să vorbesc cu colegul meu
pentru că nu-mi plac ochelarii lui.

Când am intrat în depozit, mi-am văzut
colegii și i-am strigat cât de tare am
putut, ca să-i fac să mă vadă.

Mi-au căzut lingurile pe podea și
colegul meu îmi zice că sunt adormit.

Prietenul meu fluieră la fetele care trec
pe stradă și îmi place să râd când face
asta.

Nu-mi plac motocicliștii, așa că mă
strâmb la ei.

Îmi place să ajut oamenii bătrâni să
coboare din autobuz.
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3.3.
RESPECTAREA IERARHIEI ÎNTR-O
ORGANIZAȚIE

Știm că o ierarhie este un sistem în care oamenii
sau lucrurile sunt aranjate în funcție de
importanța lor.
Respectăm o ierarhie știind modul în care
oamenii sunt organizați în funcție de nivelul de
conducere pe care îl au.
Încercăm să înțelegem ierarhia organizației
noastre.

Când vorbim despre ierarhia categoriilor de lucru, ne referim la modul în care
angajații sunt subordonați. Asta inseamnă:
- modul în care oamenii sunt reprezentați ca fiind: "deasupra", "mai jos" sau "la
același nivel cu" ceilalți.
- modul în care angajații relaționează direct sau indirect unii cu ceilalți.

Cele trei niveluri principale ale ierarhiei din cadrul unei
unități sunt:
conducerea: persoanele care au autoritatea de:
o
a aloca resurse,
o
a recompensa și pedepsi comportamentul,
o
a da ordine.
lucrătorii cu informațiile : persoanele care
folosesc informații pentru a planifica, căuta, programa,
comercializa și așa mai departe.
lucrătorii cu serviciile: oamenii care folosesc
abilitățile lor pentru a produce bunuri și servicii.
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Nu uitați că:

1. Oamenii dintr-o ierarhie formează o echipă.
a.
Identificăm membrii echipei.
b.
Cunoaștem rolul membrilor echipei.
c.
Ne cunoaștem responsibilitățile în cadrul echipei noastre.
d.
Facem așa cum spunem pentru a ne onora angajamentele
noastre de a fi membri eficienți ai echipei.
2. Respectăm membrii echipei noastre, indiferent de poziția ierarhică.
a. Tratăm oamenii din echipa noastră așa cum dorim să
fim tratați.
b. Vorbim cu oamenii din echipa noastră așa cum vrem să
ni se vorbească.
c. Respectăm ordinele șefului nostru.
3. In echipa noastră, colegii noștri fac aceași muncă ca și noi.
a.
Nu dăm ordine colegilor de muncă.
b.
Ne îndeplinim sarcinile de muncă.
c.
Nu aceptăm ordine de la ceilalți colegi de muncă.
4. Oamenii dintr-o echipă se ajută unii pe alții.
a.
Vorbim cu șeful nostru atunci când apar schimbări în
sarcinile noastre de lucru.
b.
Trebuie să ne punem de acord cu șeful nostru privind
schimbările.
c.
Ne gândim la ceea ce trebuie să facem pentru a ne
îndeplini sarcinile.
d.
Oferim ajutor când cineva solicită.
5. Oamenii dintr-o echipă își rezolvă probemele împreună.
a.
Avem o problemă la serviciu atunci când o situație de
lucru nu este binevenită sau este dăunătoare.
b.
Vorbim cu echipa noastră despre problemă.
c.
Luăm în considerare echipa noastră în rezolvarea
problemei.
d.
Nu căutăm propriul avantaj în rezolvarea problemei.
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FIȘA DE LUCRU 10

Te rog să citești următoarele situații și să explici ce este adevărat sau
fals, încercuind pictograma corespunzătoare.

DA

NU

Majoritatea lucrătorilor cu sindrom
Down cred că ar trebui să fie
subordonați colegilor lor și să facă tot
ceea ce li se spune.
Muncitorul subordonat execută ordinul
șefului său fără ezitare.

Vorbesc unii cu alții, deci sunt colegi.

Șeful mi-a spus să aranjez produsele pe
raftul alb. Nu trebuie să fac asta pentru
că lucrez numai la raftul verde.
Colegul meu de serviciu îmi spune
mereu ce trebuie să fac, pentru că el
pleacă adesea din locul nostru de
muncă.
Îmi ofer ajutorul chiar și atunci când
oamenii nu-l cer.

Lumina de pe raft îmi perturbă vederea
dar nu-i pot spune șefului meu pentru
că se va supăra.
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3.4.
RESPECTAREA DISTANȚEI CORECTE ȘI A
SPAȚIULUI PERSONAL

Se numește spațiu interpersonal distanța față de
o altă persoană.
Folosim această distanță față de o altă persoană
ca să ne simțim comfortabil atunci când vorbim
sau stăm lângă persoana respectivă.
Trebuie să fim conștienți și să păstrăm această
distanță, în special, când salutăm pe cineva,
datorită preferințelor personale.
Spațiul interpersonal este împărțit în patru zone diferite:
1. Distața intimă: este mai mică de o
jumătate din lungimea unui braț. Folosim
acest spațiu dacă dorim să ne îmbrățișăm,
să ne atingem sau să șoptim ceva copiilor,
membrilor apropiați ai familiei, iubiților
noștri, prietenilor sau animalelor de
companie.
2. Distața personală: este de aproximativ lungimea unui braț. Folosim acest
spațiu pentru interacțiunea cu colegii sau în conversații cu prietenii apropiați
sau cu familia și într-o discuție de grup.
3. Distanța socială: este de aproape un metru. Folosim acest spațiu pentru
interacțiunea cu cunoștințe sau străini, sau grupuri noi.
4. Distanța publică: este de aproximativ doi metri distanță. Folosim acest
spațiu pentru a vorbi în public, cum ar fi discursuri, prelegeri sau la teatru.
ȚINEM MINTE:
Permițând unei persoane să intre în spațiul nostru personal,
aratăm relația dintre noi și acea persoană.
Majoritatea oamenilor își apreciază spațiul
personal și pot simți discomfort, furie, sau
anxietate atunci când spațiul lor personal este invadat.
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FIȘA DE LUCRU 11

Te rog să citești următoarele situații și să explici cine respectă regulile
spațiului interpersonal, încercuind pictograma corespunzătoare.
CEILALȚI

EU

Mi-am îmbrățișat mama și am pupat-o.

În timpul cursului, cineva mi-a pus
mâna pe umăr și mi-a șoptit ceva la
ureche.
Fiind la serviciu, vorbeam cu un client
nou și acesta s-a mutat la un metru
distanță de mine.

Am un coleg nou la serviciu, care mă
evită pentru că l-am îmbrățișat.

Când am vrut să urc în autobuz, o
femeie m-a împins și m-a grăbit ca să
își facă loc în autobuz.
M-am dus să văd noua mașină de
împachetat, iar cel care lucra la ea și-a
dus mâinile la spate.

Voiam să intru în biroul directorului
meu, dar secretarul nu m-a lăsat.
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3.5.
A BATE LA UȘĂ/ A AVERTIZA ÎNAINTE
DE A INTRA ÎNTR-O ÎNCĂPERE

Folosim articulațiile degetelor pentru a bate în
ușă și pentru a atrage atenția cuiva aflat de
cealaltă parte a ușii.
Când lovim o ușă cu mâna se produce un sunet
care este auzit de oamenii din încăpere.
În acest fel, avertizăm celelalte persoane că
dorim să intrăm.
Intrăm în mod politicos într-o cameră dacă ne
anunțăm prezența printr-o bătaie în ușă.
Atunci când vorbim despre modalitățile corecte de a ne anunța prezența, ne
referim la:
diferența între a intra politicos și a intra brutal într-o
cameră.
respectarea unei persoane care se află de partea cealaltă
a ușii.
evitarea rănirii persoanei care se află de partea cealaltă a
ușii.
respectarea spațiului personal al celorlalți oameni.
SĂ-ȚI AMINTEȘTI SĂ BAȚI LA:
-

o ușă închisă.
ușa de la baie.
ușa dormitorului.
ușa biroului.
ușa camerei personalului.
ușa sălii de ședință.
ușa de la intrarea unei case.

ȚINE MINTE CĂ ESTE NEPOLITICOS SĂ TRÂNTEȘTI UȘILE!
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FIȘA DE LUCRU 12

Te rog să răspunzi la întrebări încercuind pictograma potrivită.

DA

NU

Când ușa e deschisă, ar trebui să mai
bat în ușă?

Când bat la o ușă și nu primesc un
răspuns, ar trebui să intru?

Este nepoliticos dacă o persoană intră
într-o cameră fără să bată la ușă?

Este o ușă închisă un mesaj foarte clar
pentru respect?

Dacă trântesc ușa înseamnă că
avertizez oamenii?

Sunt fericit dacă cineva intră în
dormitorul meu neanunțat în timp ce
eu mă îmbrac?
Într-un birou masa este de obicei
poziționată în fața ușii, dar departe de
ușă?
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4. SITUAȚII
NEPREVĂZUTE
CONTEXTUL MUNCII

ÎN

− Un eveniment sau comportamentul cuiva este neprevăzut, atunci când ne
surprinde pentru că nu am crezut că este posibil să se întâmple.
− Atunci când se întâmplă ceva neprevăzut, acest neprevăzut împiedică
desfășurarea obișnuită a situației existente.
− Descriem astfel de situații ca fiind circumstanțe pe care noi nu le putem
controla.

CUM GĂSIM SOLUȚII?
− Trebuie să știm cum să facem față
situațiilor neprevăzute la locul de muncă.
− Este normal să simțim presiunea
situațiilor necunoscute.
− Căutăm modalități de depășire a
dificultăților.
− Putem exersa pentru a învăța cum să
facem față cât mai bine situațiilor
neprevăzute.
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4.1.
FORMAREA
COMPETENȚELOR
SOLUȚIONAREA PROBLEMELOR

PENTRU

În această secțiune vom analiza modul în care ne putem antrena
abilitățile pentru a ne dezvolta răbdarea și determinarea în
rezolvarea problemelor. Ne vom concentra pe câteva activități și
practici de bază.
Confruntarea cu situațiile neprevăzute ne deranjează și provoacă stres continuu.
Putem face față acestor situații dacă ne antrenăm mintea să urmeze niște reguli.
4.1.1. Menținerea atitudinii pozitive

Sfaturi pentru a ne antrena optimismul și pentru a rămâne optimiști:
−
Să fim conștientienți că problemele la locul de muncă
sunt normale.
−
Să ne amintim situațiile din trecut când am reușit să
rezolvăm o problemă. Astfel, știm că suntem capabili să ne
ocupăm de situații neprevăzute.
−
Să ne amintim când nu am reacționat atât de bine și
am făcut greșeli. Acum putem învăța din aceste greșeli.
−
Dacă un coleg de muncă ne deranjează, înseamnă că
este o oportunitate pentru noi să avem inițiativă.
− Dacă suntem supărați pentru că s-a schimbat ceva la locul de muncă, să nu
renunțăm.
− Dacă manifestăm o atitudine negativă față de echipa noastră, ne punem în
pericol succesul.
4.1.2. Comunicarea unei probleme șefului nostru

Sfaturi pentru a ne antrena comunicarea clară:
- Să folosim un ton vocal adecvat, nici prea lent și
nici prea tare.
- Să ținem minte că tot ceea ce facem cu corpul
nostru, pe lângă vorbire, permite șefului să recunoască
instinctiv emoțiile noastre.
- Când șeful nostru vorbește, să îl lăsăm să termine
de vorbit. Nu este o idee bună să întrerupem o persoană
care vorbește.
- Să așteptăm până când cealălaltă persoană
termină de vorbit, să respirăm, să facem o pauză și apoi să răspundem.
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4.1.3. Solicitarea ajutorului și adresarea întrebărilor

Sfaturi pentru a ne antrena solicitarea de ajutor:
−
Când suntem blocați într-o sarcină avem nevoie de
ajutor. Pur și simplu recunoaștem și spunem colegului
nostru "Am nevoie de ajutor". Acceptând ajutorul, ne
vom îndeplini sarcina mai repede și mai bine.
−
Nu este niciodată productiv să încercăm să
rezolvăm o anumită problemă stând și așteptând.
−
Nu încercăm să facem față singuri unui eveniment
neașteptat. Privim oamenii din jurul nostru și cunoștințele
pe care le au, cerem ajutor și așa ne facem viața mai
ușoară.
− Nu dăm vina pe oameni pentru problemele pe care le avem noi.
4.1.4. Menținerea calmului

Sfaturi pentru a ne antrena pentru situațiile de panică sau furie:
•
Să stăm o clipă sau două pentru a fi siguri că ne putem
controla corpul, mintea și comportamentul.
•
Să ne asumăm responsabilitatea pentru noi înșine și
pentru acțiunile noastre, fără a judeca sau a învinui alte
persoane pentru modul în care reacționează în situații
neprevăzute.
•
Să numărăm până la 10, în gând, pentru a avea timp
să ne calmăm, să gândim mai clar și să depășim impulsul negativ.
4.1.5. Acceptarea neprevăzutului
Sfaturi pentru a acepta situațiile neprevăzute:

- Să ne așteptăm la neașteptat. Nu putem fi pregătiți
pentru orice eventualitate, dar ne putem apăra împotriva
problemelor frecvente.
- Nu există nicio modalitate de a evita situațiile
neprevăzute. Dar dacă putem accepta că nu putem planifica
activitățile pentru fiecare eventualitate, vom aborda situația cu
încredere.
- Totul se întâmplă cu un motiv.
- Este imposibil să trecem prin viață fără a întâmpina situații neprevăzute. FII
PREGĂTIT!
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EXEMPLE DE SITUAȚII NEPREVĂZUTE
CE AM ÎNVĂȚAT?

Am învățat multe lucruri. Să ne gândim și să ne
reamintim astfel încât să nu uităm ceea ce am
învățat. Să ne reamintim împreună.

Succes!

Vom face unele exerciții numite joc de rol. Un joc de rol este un joc în care actorii
își asumă rolurile personajelor într-un cadru fictiv.
Jucăm un rol într-un joc cu o acțiune pe care o exemplificăm aici. Avem nevoie de
un moderator și de 2 actori.
Moderatorul decide regulile, materialele care se utilizează și interacțiunea cu
publicul.
Actorii își asumă responsabilitatea de a arăta prin roluri, ce fac personajele într-o
anumită situație. Actorii efectuează fizic acțiunile personajelor lor. Actorii joacă ce
este corect și ce este greșit. Fiecare dintre actori joacă rolul unui singur personaj.
Publicul identifică abilitatea exemplificată.
Într-un grup de 2 sau 3 persoane, este interpretată o
situație. Este imitat caracterul și comportamentul
cuiva care se află în situații neașteptate. Fiecare
personaj preia atitudinile, acțiunile și discursul,
pretinzând că este în situația respectivă.
Aceasta înseamnă înțelegerea interacțiunii sociale la
locul nostru de muncă.

REGATUL UNIT AL MARII BRITANII

PORTUGALIA

SLOVENIA

SPANIA

ROMÂNIA

37

Joc de rol pentru lucrător comercial
Situația 1

Scenariu
Actor 1 – lucrătorul comercial
Actor 2 – șeful
Moderator – implică clasa
Lucrezi într-un centru comercial în perioada reducerilor.
Trebuie să aranjezi toate alarmele disponibile în depozit
și să prinzi alarma pe fiecare produs al magazinului.
Ești atât de obosit/ă pentru că trebuie să muncești foarte
mult, așa că începi să vorbești cu colegii tăi de echipă. La
sfârșitul turei tale, ai plecat fără să-ți termini treaba.
Șeful tău ți-a spus că nu este mulțumit de munca ta. Nu ți-ai putut termina sarcina.
El nu a văzut ce ai făcut, dar crede că ai pierdut mult timp stând de vorbă cu alții.
Corect:
Îmi recunosc greșeala mea și îmi cer scuze. Mă concentrez asupra muncii
mele, mă gândesc că sunt plătit pentru ea și că nu ar trebui să-mi petrec timpul
vorbind cu alți colegi de muncă.
Greșit:
I-am spus că nu am avut timp. Au existat multe alarme de aranjat, dar mi
s-a terminat tura și trebuia să plec.

Moderatorul întreabă clasa: "Știți care sunt abilitățile exemplificate?"

A cere scuze și a recunoaște greșeala.
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Joc de rol pentru lucrător comercial

Situație 2
Scenariu
Actor 1 – lucrător comercial
Actor 2 – colaborator
Moderatorul – implică clasa

Ai început să lucrezi recent într-un supermarket. Expui
hainele pe umeraș, dar nu știi cum să faci acest lucru în
mod corect.
Ești singur în zona ta de lucru, fără niciun coleg de
muncă sau colaborator.

Corect:
Caut un coleg de muncă și îl întreb: "Ai putea să mă ajuți, te rog?"

Greșit:
Nu spun nimic. Sunt jenat pentru că ceilalți își dau seama că eu nu știu cum
să fac această sarcină. Expun hainele pe umeraș, chiar dacă nu este corect.

Moderatorul întreabă clasa: "Știți care sunt abilitățile exemplificate?"

A cere ajutor. A folosi “te rog” pentru cereri.
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Joc de rol pentru asistent de depozit
Situație 3

Scenariu
Actor 1 – muncitorul
Actor 2 – șeful
Moderatorul – implică clasa

Lucrezi într-un magazin. Trebuie să iei becurile din
cutie. Un bec cade pe podea și se sparge.
Te sperii și imediat te duci pe un alt coridor încrezător
în faptul că nimeni nu te-a văzut.
Șeful vede becul spart de pe podea și întreabă cine este
persoana responsabilă pentru această problemă.

Corect:
Îmi recunosc greșeala și îmi cer scuze. Anunț serviciul de curățenie să vină
să curățe.

Greșit:
Nu spun nimic. Spun că am fost în alt loc când s-a întâmplat.

Moderatorul întreabă clasa: “Știți care sunt abilitățile exemplificate?”

A cere scuze și a recunoaște greșelile.
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Joc de rol pentru asistent de depozit
Situația 4

Scenariu
Actor 1 – muncitorul
Actor 2 – șeful
Moderatorul – implică clasa
De obicei, tu lucrezi la departamentul de fructe.
Totuși, șeful tău ți-a repartizat o nouă sarcină la
departamentul de legume. El ți-a explicat ce trebuie
să faci, dar te gândeai la petrecerea de seara
trecută, când ai mâncat o pizza bună cu prietenul
tău.
Acum, nu știi foarte bine ce ai de făcut.
Corect:
Rămân calm. Nu mă deranjează. Nu trebuie să știu cum să fac totul. Data
viitoare mă voi concentra mai mult pe instructaj. Solicit politicos ajutor de
la colegul meu. "Ai putea să-mi explici cum să îmi fac treaba?"

Greșit:
Nu spun nimic. Eu nu întreb. Așez legumele cum cred eu că e bine.
Legumele nu se pot confunda.

Moderatorul întreabă clasa: “Știți care sunt abilitățile exemplificate?”

A solicita ajutor. A asculta activ.
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Joc de rol pentru asistent de depozit
Situație 5

Scenariu
Actor 1 – muncitorul
Actor 2 – instructorul
Moderator – implică clasa

Ți se cere să duci un produs în depozit, dar nu știi
unde să îl plasezi.
Instructorul tău ți-a arătat, dar tu te uitai la cei care
intrau sau ieșeau din cameră.

Corect:
Întreb instructorul meu unde să pun produsul. Nu mi-e teamă să întreb.
Este preferabil să întreb despre îndoiala mea, decât să fac greșit sarcina de lucru. Îi
mulțumesc instructorului pentru ajutor.

Greșit:
Nu pun întrebări nimănui. Pun produsul acolo unde cred că este locul lui.

Moderatorul întreabă clasa: “Știți care sunt abilitățile exemplificate?”

Contact vizual. Ascultare activă. Solicitarea ajutorului și mulțumirile.
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Joc de rol pentru lucrător comercial
Situație 6

Scenariu
Actor 1 – lucrător comercial
Actor 2 – clientul
Moderator – implică clasa
Stivuiești coșurile din magazin. Trebuie să le verifici să
nu fie deteriorate și să le golești de gunoi. Ai uitat să îți
pui mănușile de protecție.
Un client ia un coș și te ceartă pentru că găsește în el o
pungă ruptă. El observă că nu porți mănuși și te
întreabă cine este responsabil pentru coșuri.

Corect:
Spun că îmi pare rău pentru neplăcerile cauzate. Zâmbesc și recunosc că
eu sunt responsabil cu coșurile, dar am uitat să-mi pun mănușile. Promit că nu se
va mai întâmpla. Eu iau coșul și îi dau clientului un coș curat.

Greșit:
Spun clientului că nu știu cine este responsabil. Merg rapid și mă prefac
ocupat la un raft.
Moderatorul întreabă clasa: “Știți care sunt abilitățile exemplificate?”

A fi politicos și amabil cu toți clienții. A controla furia.
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Joc de rol pentru chelner
Situație 7

Scenariu
Actor 1 - chelnerul
Actor 2 – clientul
Moderator – implică clasa

Trebuie să servești la o masă cu clienți zgomotoși.
Neintenționat, unul dintre clienți te lovește peste
mână.
Tava îți cade pe podea. Mâncarea este răspândită pe
podea și pe uniformă. Ești foarte murdar.

Corect:
Stau calm. Spun că îmi pare rău pentru neplăcerile create. Iau tava de pe
podea. Informez bucătarul șef și solicit sprijin.

Greșit:
Mă enervez. Îi întorc spatele clientului. Mă duc în camera de odihnă și
plâng. Stau acolo sperând că unul dintre colegii mei de lucru va rezolva situația.

Moderatorul întreabă clasa: “Știți care sunt abilitățile exemplificate?”

A fi calm. A fi politicos. A cere ajutor. A controla furia.
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Joc de rol pentru chelner
Situație 8

Scenariu
Actor 1 - chelnerul
Actor 2 – clientul
Moderator – implică clasa
Bucătarul șef ți-a spus să nu porți uniforma de serviciu
atunci când pleci din restaurant și nici să nu te întorci
îmbrăcat în uniformă. Ți-a cerut să te asiguri că
uniforma este curată tot timpul.
Te-ai grăbit și ai plecat acasă în uniformă. Pe drum,
uniforma s-a murdărit, dar nu ai observat asta.
În ziua următoare, ai venit la lucru în hainele tale. Ai
luat uniforma cu tine și te-ai îmbrăcat în ea la
restaurant, ca de obicei.
Bucătarul șef observă că uniforma ta este murdară și te întreabă ce s-a întâmplat.
Corect:
Stau liniștit și îmi recunosc greșeala. Spun că îmi pare rău pentru
neplăcerile create. Îi spun povestea și îmi cer scuze. Promit că nu se va mai
întâmpla. Schimb uniforma cu una curată. Pun la spălat uniforma murdară.
Greșit:
Îi spun că nu știu ce s-a întâmplat. Am lăsat uniforma curată și am găsit-o
murdară când m-am întors la muncă.

Moderatorul întreabă clasa: “Știți care sunt abilitățile exemplificate?”

A fi calm. A fi optimist. A fi politicos. A recunoaște greșeala și a cere
scuze. A respecta regulile de siguranță.
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Joc de rol pentru menajeră
Situație 9

Scenariu
Actor 1 – menajera
Actor 2 – supraveghetorul
Moderator – implică clasa
Lucrezi într-un hotel și trebuie să aspiri și să
curăți podeaua unei camere.
Intri în cameră, găsești o brățară pe podea. Îți
place foarte mult. O admiri și apoi o pui în
buzunar.
Fiind încântată de brățară, uiți să verifici dacă
sacul de praf al aspiratorului trebuie să fie golit.
Aspiratorul nu funcționează bine și camera nu
prea este curată.
Supraveghetorul inspectează camera și nu este
mulțumit de ea.
Corect:
Rămân calm și recunosc greșeala mea. Spun că îmi pare rău pentru
neplăcerile create. Îi dau brățara supraveghetorului meu. Verific aspiratorul și
curăț din nou camera.
Greșit:
Îi spun că nu știu ce s-a întâmplat. Am golit sacul aspiratorului, dar acesta
nu a funcționat bine.

Moderatorul întreabă clasa: “Știți care sunt abilitățile exemplificate?”

A fi calm. A fi optimist. A fi politicos. A recunoaște greșelile și a cere
scuze. A respecta regulile de siguranță.
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Joc de rol pentru oricare meserie
Situație 10

Scenariu
Actor 1 - muncitorul
Actor 2 – mediatorul de muncă
Moderator – implică clasa

Începi serviciul și îți întâlnești colegii de muncă.
Unul dintre colegii tăi este o femeie frumoasă și
amabilă, care te salută prietenește în fiecare zi.
În fiecare zi, tu îi spui cuvinte frumoase și îi faci
complimente, punând presiune pe ea în orice
situație.
Ai mai copleșit și pe alții cu un exces de complimente care nu erau potrivite pentru
acel moment.
Mediatorul de muncă îți recomandă să nu îi copleșești pe ceilalți cu un exces de
complimente, deoarece acestea îți distrag atenția și nu-ți permit să-ți îndeplinești
îndatoririle.
Corect:
Îmi salut politicos colegii de muncă, fără să le spun multe cuvinte. Mă
concentrez să salut cu amabilitate. Nu îi copleșesc pe ceilalți cu un exces de
complimente. Astfel, evit problemele. Știu că colegii mei nu sunt prietenii mei.
Greșit:
Continui să fac la fel. Știu că colegei mele îi plac complimentele pe care i le
fac.
Moderatorul întreabă clasa: “Știți care sunt abilitățile exemplificate?”

A face complimente politicos.
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Joc de rol pentru oricare meserie
Situație 11

Scenariu
Actor 1 - muncitorul
Actor 2 – clientul
Moderator – implică clasa

Mediatorul tău ți-a spus că este bine să te uiți la
clientul tău, mai ales când acesta se apropie de
tine.
Un client întreabă ceva, dar ție îți este rușine să
vorbești cu alții.

Corect:
Îmi fac curaj. Mă uit la client. Îi dau indicații, cu amabilitate.

Greșit:
Eu rămân liniștit, fără să vorbesc. Mă uit în altă parte. Nu vreau să fiu
amabil cu acest client.

Moderatorul întreabă clasa: “Știți care sunt abilitățile exemplificate?”

A stabili contact vizual.
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Joc de rol pentru oricare meserie
Situație 12

Scenariu
Actor 1 - muncitorul
Actor 2 – instructorul
Moderator – implică clasa

Instructorul tău îți spune cum să îndeplinești o sarcină
nouă. Dar, tu te gândești cum să îți sărbătorești ziua
de naștere.
Nu îl asculți când îți explică.
După o vreme realizezi că acesta îți explică ceva.

Corect:
Îmi cer scuze și îl întreb dacă poate repeta explicațiile pentru noua sarcină.
Recunosc că nu am înțeles ce trebuie să fac.

Greșit:
Îi spun că am înțeles perfect, deși nu l-am ascultat. În consecință, execut
greșit sarcina.

Moderatorul întreabă clasa: “Știți care sunt abilitățile exemplificate?”

A asculta activ.

REGATUL UNIT AL MARII BRITANII

PORTUGALIA

SLOVENIA

SPANIA

ROMÂNIA

49

Joc de rol pentru oricare meserie
Situație 13

Scenariu
Actor 1 – muncitorul
Actor 2 – colegul de echipă
Moderator – implică clasa
Colegul meu vorbește cu echipa noastră. Eu vreau
să vorbesc despre mine și lucrurile care îmi plac
mie: viața mea, partenerul meu, prietenii mei.
De obicei, când cineva vorbește, eu nu ascult și
nici nu întreb.
Într-o conversație, atunci când cineva vorbește,
eu aștept până termină de vorbit, și apoi încep să
povestesc despre ce îmi place mie, chiar dacă nu
are legătură cu ce s-a vorbit.

Corect:
Eu acord atenție echipei mele. Vorbesc la subiect și îmi ascult colegii de lucru. Știu
că o conversație este între mai multe persoane. Intervin cu coerență și urmăresc
tema conversației.

Greșit:
Încerc să vorbesc despre mine și problemele mele în fiecare oră. Nu permit
altor persoane să-și exprime opiniile.
Moderatorul întreabă clasa: “Știți care sunt abilitățile exemplificate?”

A vorbi și a asculta.
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Joc de rol pentru oricare meserie
Situație 14

Scenariu
Actor 1 – muncitor
Actor 2 – șeful
Moderator – implică clasa
Am ceva foarte important de spus șefului meu și mă
duc la biroul său.
Grăbindu-mă, deschid direct ușa, fără să bat la ușă.
Șeful meu este într-o întâlnire cu niște oameni, dar eu
intru și le întrerup discuția.

Corect:
Chiar dacă mă grăbesc, trebuie să bat la ușă înainte de a intra. Aștept
permisiunea să intru. Arăt că sunt o persoană educată. Dacă șeful se află într-o
întâlnire, nu-l pot deranja. Când îmi dă permisiunea, pot explica șefului meu ce se
întâmplă cu mine.

Greșit:
Intru fără a bate la ușă. Întrerup întâlnirea și îi spun șefului ceea ce este
atât de important pentru mine, fără să țin cont de oamenii din biroul său.
Moderatorul întreabă clasa: “Știți care sunt abilitățile exemplificate?”

A avertiza. A bate la ușă înainte de a intra.
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Joc de rol pentru situații neprevăzute
Situație 15

Scenariu
Actor 1 - muncitorul
Actor 2 – clientul
Moderator – implică clasa

Îndepărtezi niște coșuri din dreptul unor cutii. Deodată,
lovești un client.
Clientul se supără pe tine și se plânge.

Corect:
Stau calm. Îi spun clientului că îmi pare rău. Încerc să îl ajut pe client. Sunt
foarte grijuliu și atent în timp ce car coșurile. Este important să nu îmi scape ceva și
mai ales să nu lovesc clienții.

Greșit:
Nu spun nimic despre asta, și continui să îmi îndeplinesc sarcinile.

Moderatorul întreabă clasa: “Știți care sunt abilitățile exemplificate?”

A fi calm. A fi politicos. A face față situației.
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Joc de rol pentru situații neprevăzute
Situație 16

Scenariu
Actor 1 - muncitor
Actor 2 – colegul de echipă
Moderator – implică clasa

De obicei, unul dintre colegii de echipă nu vorbește prea
mult cu tine.
El îți cere să execuți sarcini care nu intră în atribuțiile tale.
În timpul pauzei, el nu îți spune ce a făcut și încearcă să te
evite.

Corect:
Eu discut cu mediatorul meu de muncă. El mă poate ajuta. El va încerca să
afle ce se întâmplă.
Vorbesc cu o persoană de încredere și împreună, încercăm să aflăm ce se
întâmplă.
Greșit:
Nu spun nimic. Nu spun nimănui despre problema mea. Nu este important
ca mediatorul meu să știe ce s-a întâmplat.
Moderatorul întreabă clasa: “Știți care sunt abilitățile exemplificate?”

A comunica o problemă.
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Joc de rol pentru situații neprevăzute
Situație 17

Scenariu
Actor 1 - muncitor
Actor 2 – mediatorul de muncă
Moderator – implică clasa

Un membru al familiei (bunicul) a murit.
Trebuie să te învoiești de la serviciu, pentru a merge la
înmormântare.

Corect:
Îi spun mediatorului de muncă.
De asemenea, pot discuta cu șeful meu.
Greșit:
Nu spun nimănui de la serviciu. Ei vor înțelege situația, după
înmormântare, atunci când voi reveni la lucru.

Moderatorul întreabă clasa: “Știți care sunt abilitățile exemplificate?”

A comunica o problemă personală.
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Joc de rol pentru situații neprevăzute
Situație 18

Scenariu
Actor 1 - muncitorul
Actor 2 – colegii de echipă
Moderator – implică clasa

Te doare stomacul. Simți și o durere de cap. Începi să plângi.
Oamenii te întreabă ce ai pățit. Tu nu răspunzi.

Corect:
Trebuie să fiu pregătit pentru asta. Știu că se întâmplă. Poate că trebuie să
iau o pastilă. Plânsul nu este o opțiune bună. Nu sunt un copil. Trebuie sămi rezolv problemele ca un adult.

Greșit:
Plâng fără oprire, așteptând atenția celorlalți. Nu mai lucrez. Stau într-un
colț sau mă duc în camera de odihnă.

Moderatorul întreabă clasa: “Știți care sunt abilitățile exemplificate?”

A comunica o problemă personală. A fi calm.
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Joc de rol pentru situații neprevăzute
Situație 19

Scenariu
Actor 1 - muncitorul
Actor 2 – membrul familiei
Moderator – implică clasa

Un membru al familiei tale face cumpărături în
hipermarketul în care lucrezi. Ești foarte fericit.
Îți prezinți familia tuturor colegilor de muncă. Arăți foarte
emoționat.

Corect:
Îmi salut familia.
Vorbesc cu ei pentru câteva minute.
Apoi continui să lucrez.

Greșit:
Pierd timpul să vorbesc cu familia mea, mai mult de cinci minute.

Moderatorul întreabă clasa: “Știți care sunt abilitățile exemplificate?”

A fi calm. A fi concentrat pe sarcinile de muncă.

REGATUL UNIT AL MARII BRITANII

PORTUGALIA

SLOVENIA

SPANIA

ROMÂNIA

56

Joc de rol pentru situații neprevăzute
Situație 20

Scenariu
Actor 1 - muncitor
Actor 2 – colegul de echipă
Moderator – implică clasa

Ai auzit că unul dintre colegii tăi de echipă are un copil.
Acum se întoarce la muncă.

Corect:
Îl felicit pe colegul meu de echipă. Felicitări pentru copil! Bine ai revenit la
lucru!

Greșit:
Nu spun nimic. Știu vestea, dar aștept să-mi spună colegul meu despre
copilul său.

Moderatorul întreabă clasa: “Știți care sunt abilitățile exemplificate?”

A face complimente.
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Joc de rol pentru situații neprevăzute
Situație 21

Scenariu
Actor 1 - muncitorul
Actor 2 – colegul de echipă
Moderator – implică clasa

Ai auzit că unul dintre părinții colegului tău de echipă a
murit.

Corect:
Mă apropii de colegul meu și îi spun că îmi pare rău. Am un ton vocal
potrivit și nu zâmbesc. Încerc să arăt empatie.
Greșit:
Nu îi spun colegului meu nimic despre subiect.
Mă comport față de coleg ca și cum nu s-a întâmplat nimic.
Moderatorul întreabă clasa: “Știți care sunt abilitățile exemplificate?”

A fi politicos.
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FORMULAR DE EVALUARE

Te rog să răspunzi la următoarele întrebări:

1. Vrei să-ți inviți colegii să se așeze într-un cerc și să faceți planuri împreună?
2. Vrei să te gândești la o situație neprevăzută, care poate apărea în timp ce
execuți sarcinile de lucru?
3. Ce vei face? Împărtășește ideile tale în grup.
4. Vrei să alegi două idei de a face față situației, dintre cele exprimate?
5. Care crezi că este cea mai bună idee?
6. Cine te poate ajuta?
7. Vei cere ajutor?
8. Ce spui pentru a rezolva problema?
9. Cum te simți? Împărtășește sentimentele tale în grup.
10. Te surprinde acest exercițiu?
11. Consideri că este neașteptat?
12.Te-ai simțit enervat sau stresat în timpul rezolvării acestui exercițiu?

FELICITĂRI!
AI TERMINAT CU CEL MAI MARE SCOR!
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