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Comunicarea la birou nu este nici complicată, nici foarte simplă. Fiecare dintre noi are 
competențe de bază în interacțiunea cu celălalt. Totuși, lucrurile nu sunt întotdeauna 
minunate și ușoare, iar uneori acest lucru provoacă apariția conflictelor. Oamenii sunt 
mai mult sau mai puțin satisfăcuți de colegi, unii își fac treaba mai bine în timp ce alții 
încă trebuie să-și îmbunătățească activitatea, ce este normal pentru o persoană nu este 
neapărat potrivit pentru celălalt. Mai mult decât atât, atunci când se lucrează cu 
voluntari există unele particularități care trebuie luate în considerare, interesul și 
motivația lor fiind oarecum diferite de cele ale personalului organizației. În astfel de 
situații comunicarea devine foarte importantă pentru păstrarea unei bune dinamici de 
grup și pentru menținerea motivației de a lucra în echipă. 

În timp ce fiecare situație necesită abordări diferite, există unele aspecte care ar trebuie 
luate în considerare pentru ca o discuție să se termine cu rezultate mai degrabă decât 
cu conflicte. 

Zâmbește și arată apreciere!  

Un zâmbet este binevenit la orice întâlnire pe care o vei avea cu colegii de echipă. Dacă 

vă întâlniți pentru a discuta aspecte pozitive sau pentru a lucra la ceva, un zâmbet îi 

ajută pe oameni să se relaxeze, să se bucure de munca pe care o faceți împreună și să 

se simtă bine în colaborarea cu tine. Dacă vă întâlniți pentru a discuta aspecte negative 

cu privire la performanța unuia dintre membrii echipei tale, această atitudine va da 

încredere celuilalt că încă sunteți de aceeași parte și vă întâlniți pentru a găsi o soluție. 

În caz contrar, aceste tipuri de întâlniri sunt deseori interpretate ca fiind conflictuale și 

ajung să se concentreze pe cine are dreptate și cine a greșit mai degrabă decât pe 

găsirea unei soluții constructive. 

Oricare ar fi scopul întâlnirii nu uita să arăți apreciere pentru munca celuilalt. Dacă te 

bucuri de munca pe care o persoana a făcut-o, o idee pe care a prezentat-o, felul în 

care a gestionat unele situații, nu uita să menționezi acest lucru. Toată lumea caută 

apreciere. Chiar dacă ești nemulțumit de unele aspecte legate de acea persoană, poți 

aduce în continuare în discuție aspectele pozitive. De exemplu, în cazul în care un 

membru al echipei care este în general foarte competent nu respectă termenele limită 

1. Principii de bază 
Ce trebuie să luăm în considerare atunci când 
comunicăm la birou?  
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pe care ar fi trebuit să le respecte, poți începe discuția cu "Munca ta aici a fost apreciată 

până acum și ar fi și mai apreciată dacă ai fi mai atent la termenele limită” sau ”Văd că 

ești foarte motivat și este mare păcat ca scăpări de genul ratării unor termene limită să 

pună în umbră rezultatele tale pozitive”. Această abordare arată din nou că obiectivul 

tău nu este acela de a crea un conflict cu persoana respectivă, ci de a o ajuta să obțină 

rezultate mai bune, care sunt în interesul amândurora. 

Nu doar ceea ce spui contează. Cum o spui este la fel de important!  

Comunică în așa fel încât să captivezi și să motivezi. Trebuie să crezi în ceea ce spui și în 

impactul pozitiv a ceea ce propui. Tratează-i pe ceilalți cu respect și încearcă să-i implici 

în găsirea unei soluții, în loc de a le ordona ce să facă. Oamenii care simt că sunt 

abordați cu respect vor fi mai rezonabili la solicitări. Mai 

mult decât atât, atunci când deciziile sunt luate cu 

participarea tuturor părților implicate, oamenii sunt 

mai motivați să le pună în practică. De asemenea, 

explică de fiecare dată de ce lucrurile sunt așa cum 

sunt sau care sunt factorii obiectivi care te fac să 

decizi într-un fel sau altul. Scopul întâlnirilor nu este 

de a critica, ci de a găsi soluții împreună. 

Iată câteva expresii pe care ai putea să le folosești pentru a pune toate cele menționate 

mai sus în practică:  

• “De aceea apelez la tine pentru a găsi o soluție rezonabilă, astfel încât să fie atât 

în interesul tau cât și în cel al proiectului.” 

• “Crezi că am putea găsi o soluție la asta?” 

• “Să ne gândim. Nu există nici o altă cale de a rezolva asta, pentru că în acest 

moment suntem într-o situație în care toată lumea pierde?” 

• “Mă întrebam dacă ai putea să mă ajuți să rezolv această provocare cu care ne 

confruntăm?” 

• “Crezi că această solicitare este potrivită pentru tine?” 

• “Ceea ce îți propun, are sens pentru tine?” 

• “Haide, să nu o privim ca pe o problemă deocamdată!” 

• “Este important atât pentru proiect, cât și pentru tine personal” 

• “Trebuie să muncim împreună, să facem niște ajustări pentru ca toată lumea să se 

simtă confortabil și pentru ca proiectul să-și îndeplinească obiectivele” 

Nu uita: nu doar ce spui 
contează! Cum o spui 

este la fel de important!  
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Orice ai spune, fii întotdeauna politicos, indiferent de discuție! Politețea te va ajuta să 

eviți un conflict care nu este necesar.  

Asigură-te că ai o abordare participativă în rezolvarea problemelor cu care te 
confrunți!  

Implică toate părțile interesate în găsirea unei soluții! Rugând o persoană să se implice 

în găsirea de soluții pentru o problemă din care acea persoană face parte vei obține 

rezultate mai bune decât spunându-i acelei persoane ceea ce tu consideri că ea ar 

trebui să facă.  

Evită să spui “NU”! 

“Nu” are un impact foarte negativ și închide comunicare deoarece implică faptul că nu 

ești dispus să asculți orice alte argumente în legătură cu propunerea și că ai luat deja o 

decizie personală, indiferent de interesele celuilalt. Asigură-te că celălalt știe că tu ai 

înțeles propunerea sa și, dacă nu ești de acord cu ea, că există unele aspecte obiective 

care nu permit ca tu să fii de acord (de exemplu, "am înțeles punctul tău de vedere și aș 

putea fi de acord cu acest lucru, dar trebuie să luăm în considerare faptul că..." sau 

"Știu că te-ar bucura foarte mult, dar trebuie să iei în considerare, de asemenea, că ...") 

Arată că-ți pasă! 

În cazul în care celălalt simte că te interesează perspectiva lui, la rândul său acestuia îi va 

păsa mai mult de nevoile tale, fiind astfel mai ușor pentru voi de a ajunge la un numitor 

comun. Să arăți că îți pasă nu este doar un proces de o zi ("azi îmi pasă, mâine nu îmi 

mai pasă"), este un mod de a gândi și de a acționa care ar trebui să te ghideze pe tot 

parcursul proiectului și procesului de facilitare. Evită fraze de genul "Nu-mi pasă" sau 

"Nu este treaba mea", ci da sfaturi în oricare dintre aspectele abordate, chiar dacă faci 

acest lucru doar pentru a explica politicos faptul că o persoană mai potrivită să se ocupe 

de acel lucru ar fi "X". De asemenea, promițând că vei rezolva ceva și nefăcând asta nu 

ajută și are efectul negativ de a-i face pe ceilalți să-și piardă încrederea în tine, blocând 

astfel orice colaborare viitoare.   
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Încearcă să o faci pe cealaltă persoană să se pună în locul tău sau în locul altui 
coleg pentru a își face o imagine clară asupra a ceea ce se întâmplă!  

Când atingeți unele puncte-cheie în ceea ce privește percepția celuilalt asupra 

problemei, asigură-te că le evidențiezi (de exemplu: "La fel cum tu ai nevoie de spațiul 

tău personal, imaginează-ți că și el are nevoie, de asemenea, de spațiu personal. Ți se 

pare rezonabil?" sau "Aș dori să te rog să-ți imaginezi că ai putea lua toate deciziile cu 

privire la acest proiect. Cum ai aborda tu această situație?"). 

Fii empatic! 

Reversul sfatului anterior, de asemenea, funcționează. Nu uita să te gândești la lucruri și 

din punctul de vedere al celeilalte persoane și să iei în considerare și interesele sale. 

Pentru ca o negociere să fie de succes, fiecare parte trebuie să câștige ceva. La fel, în 

orice discuție este bine să știi nu doar ce vrei tu, ci și ceea ce o va face pe cealaltă 

persoană fericită. 

Asigură-te că orice decizie luați împreună va fi transformată într-un plan de 
acțiune!  

Un simplu “Da, voi schimba asta!” nu va fi suficient. După ce stabiliți pașii ce îi veți 

urma, lucrați împreună pentru a scrie un plan de acțiune în care amândoi vă asumați 

responsabilitatea pentru ceea ce trebuie să faceți și până când trebuie să faceți asta! 

Acest lucru este, de asemenea, de ajutor în urmărirea modificărilor și reabordarea 

situației în cazul în care, dintr-un motiv sau altul, lucrurile nu se îmbunătățesc. Scrie 

planul pe hârtie pentru a avea o imagine clară asupra a ce trebuie făcut și, de 

asemenea, asigură-te că celălalt citește, înțelege și chiar face o copie a planului, pentru 

a se putea ghida după el tot timpul . Nu este nevoie să se semneze planul sau ceva de 

genul, mai ales daca este pentru prima dată când situația este abordată, dar asigură-te 

că ai mereu planul la tine și îl folosești atunci când observi că măsurile necesare nu sunt 

luate (de exemplu: "Ultima dată când am discutat despre acest lucru, am făcut acest 

plan. Îți amintești de această hârtie?"). 

Nu te concentra pe a dovedi că ai dreptate!  

Într-o discuție cel mai important lucru este rezultatul, nu 

cine a avut dreptate și cine a greșit. În cazul în care 

celălalt se opune ideii tale și în cele din urmă se 

dovedește că idea ta a fost cea corectă, nu face un mare 
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lucru din asta, doar bucură-te de faptul că, conflictul a fost evitat și că ați ajuns la un 

acord, care este benefic pentru ambele părți. 

Nu vorbi doar despre lucru!  

Chiar dacă vă întâlniți doar la lucru și interacțiunea este în mare parte despre asta, 

discuțiile nu ar trebui să se limiteze la aspecte profesionale. Vorbind despre alte lucruri 

personale precum interese, pasiuni, viziuni, aspirații sau chiar probleme personale cu 

care unul dintre voi se confruntă se va crea o conexiune mai bună între tine și colegii tăi 

care va ajuta relația voastră profesională și va îmbunătăți întreaga atmosferă de la birou.  

Pregătește-te în avans! 

Multe lucruri neprevăzute pot să apară, dar sunt unele cu care poți intui că te vei 

confrunta. Încearcă să aduni toate informațiile relevante în legătură cu subiectul (aflând 

părerea celorlalți, citind rapoartele, CV-urile și scrisorile de motivație a voluntarului, 

profilul său de Facebook etc) și gândește-te la cea mai bună strategie de abordarea a 

situației, dezvoltând un plan de discuții.  

Evaluează-te! 

Este imposibil ca să îți schimbi complet abordarea după ce citești acest manual o dată, 

de două ori sau chiar de zece ori. Este nevoie de o mulțime de practică pentru a face 

acest lucru, dar trebuie să-ți iei acest angajament. Evaluează-te după fiecare conversație 

avută, verifică manualul sau ai o auto-reflecție și vezi ceea ce ți-a scăpat. Scrie acele 

lucruri pe care ți-ai fi dorit să le faci altfel și încercă să le incluzi în următoarele tale 

întâlniri. De asemenea, atunci când îi auzi pe alții vorbind, ascultă-i și analizează ceea ce 

fac bine și ceea ce nu sună prea bine pentru ca tu să eviți aceleași greșeli pe viitor. 

Cele mai problematice situații cu care te vei confrunta sunt și cele din care vei avea 
cel mai mult de învățat!  

Tratează fiecare situație dificilă care va apărea nu ca pe o problemă, ci ca pe o sursă de 

a te dezvolta și de a-ți îmbunătăți aptitudinile de lider, care te vor face o persoană 

valoroasă pentru organizația ta.  

 


