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Unitatea 3.1 Gestionarea proiectului de cercetare
Introducere
Această unitate va introduce conceptul de gestionare a proiectelor de cercetare. Această unitate discută
proiectele într-un context general, cu un accent deosebit pe ceea ce este necesar pentru implementarea cu
succes a unui proiect. Detaliază instrumentele și tehnicile adecvate pentru gestionarea proiectelor de
cercetare și oferă exemple și instrucțiuni, astfel încât să vă puteți construi arsenalul de instrumente și tehnici
de management de proiect pentru a vă ajuta în gestionarea și prezentarea proiectului dvs.

Obiectivele unității
La sfârșitul acestei unități, veți putea:





Înțelegeți abordarea ciclului de viață a proiectului în managementul de proiect
Descrieți fazele unui ciclu de viață tipic al proiectului
Descrieți elementele de creare a programului
Înțelegeți obiectivele și indicatorii de performanță

REINNOVATE 2017-1-IE01-KA202-025689
Reinnovate | Modulul 3 | Gestionarea proiectului de cercetare

Page 3 of 28

3.1.1: Gestionarea proiectelor de cercetare
Ciclul de viață al proiectului
Un ciclu de viață al proiectului este durata pentru care există un proiect, de la origine până la finalizare. Este
împărțit în anumite faze de dezvoltare numite faze de proiect, care facilitează un control mai bun pe tot
parcursul ciclului de viață. Aceste faze sunt în general secvențiale, dar unele cicluri de viață pot include iterații,
unde un grup de faze se repetă de mai multe ori. Atenția managementul proiectului se schimbă în diferite
etape ale ciclului: de la planificare, la rămânerea pe traseu, la redarea capetelor libere, pe măsură ce proiectul
se apropie de finalizare.
Un ciclu de viață al proiectului definește fazele care conectează începutul unui proiect la sfârșitul acestuia. Un
proiect generic va avea o serie de faze; în linii mari, acestea vor include următoarele:





concept / faza de inițiere
faza de dezvoltare / planificare
faza de implementare / executare
faza de închidere

Organizația dvs. poate avea faze standard, însă toate vor fi o variantă a celor detaliate mai sus. În fiecare
proiect, va exista o fază de inițiere pentru începerea proiectului, vor exista apoi o serie de faze în care lucrările
proiectului sunt planificate și executate. În sfârșit, o fază de închidere pentru a lega capetele libere și pentru a
vă asigura că documentația proiectului este completată, consultați Figura 1.

Figura 1 Ciclul de viață al proiectului

Configurarea unui sistem pentru a gestiona proiectul dvs. de cercetare este esențială pentru succes. Unul
dintre aspectele cheie ale gestionării unui proiect este identificarea sarcinilor care trebuie îndeplinite în cadrul
proiectului și gestionarea calendarului lor.

3.1.2: Planificarea proiectelor
Orice proiect complex care implică activități și termene multiple necesită o formă de management. Utilizarea
tehnicilor simple de gestionare a proiectelor vă va permite să păstrați controlul asupra proiectului dvs. de
cercetare. Aceste tehnici vă vor ajuta să vă planificați munca mai eficient, să identificați cât timp aveți de
petrecut pentru fiecare etapă a proiectului dvs., să creați obiective / repere intermediare care vă vor spune
dacă sunteți în termen sau nu și vă vor oferi supraveghere clară a progresului general al proiectului
dumneavoastră.
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Crearea programului
Crearea programului cuprinde o serie de instrumente și tehnici. Activitățile care urmează să fie întreprinse
includ:





Definiți activitățile care urmează să fie programate
Organizați succesiunea logică a activităților
Estimarea duratei activității
Dezvoltați programul

Lista de activități
Lista de activități include activitățile și acțiunile specifice care urmează să fie realizate pentru finalizarea
proiectului. O metodă eficientă de planificare este de a identifica toate activitățile și sarcinile pe care trebuie
să le faceți pentru a finaliza un proiect. Acest lucru se poate realiza făcând o listă de sarcini, a se vedea
Tabelul 1.
Tabelul 1 Exemplu de liste de sarcini

Task

Activitate

A

Efectuați cercetarea clienților

B

Conceptul produsului de proiectare

C

Proiectarea și testarea prototipului produsului

D

Dezvoltați si testati un instrument de producție

E

Notifica furnizorii de cerinte

F

Începeți producția

G

Desfășurați lansarea promoției

Secvențiere a activității
Odată definite toate activitățile care urmează să fie finalizate, următorul pas de făcut este documentarea
relației logice dintre ele. Există o serie de relații fundamentale care documentează toate relațiile posibile de
secvențare a activității. Sunt





Start-to-Start (SS) Începerea unei activități succesive depinde de începerea activității predecesoare (a
doua activitate poate începe odată ce prima activitate a început)
Start-to-Finish (SF) Finalizarea activității succesoare depinde de începerea activității predecesoare (a
doua activitate se poate termina odată ce prima activitate a început)
Finish-to-Start (FS) Începerea activității succesoare depinde de finalizarea activității predecesoare (a
doua activitate poate începe odată ce prima activitate a terminat)
Finish-to-Finish (FF) Finalizarea activității succesoare depinde de finalizarea activității predecesoare (a
doua activitate se poate termina odată ce prima activitate a terminat).

Estimarea duratei activității
După ce ați identificat și prioritizat activitățile necesare, este necesar să estimați cât timp va dura pentru a le
finaliza. Asigurați-vă că includeți toate constrângerile și alți factori în estimarea dvs. Adesea, lucrurile nu vor
merge așa cum este planificat, astfel încât să includă timp-tampon pentru evenimentele neprevăzute în
programul proiectului tău. De asemenea, ar trebui să acordați timp pentru cercetare, testare, întâlniri și orice
alte activități necesare. Gândiți-vă cu atenție la cât timp trebuie să alocați pentru fiecare sarcină. Cât timp vă
va dura să completați o prezentare sau să pregătiți un raport?
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Dezvoltarea programului
Dezvoltarea programului este procesul de determinare a datelor de început și de încheiere a proiectului, cu
scopul de a descoperi cât timp va dura proiectul și care este calea critică. Este punctul culminant al procesului
de gestionare a timpului și principalul său rezultat, programul proiectului, este una dintre părțile fundamentale
ale planului final de management al proiectului. Programul proiectului trebuie să arate (ideal în formă grafică)
secvența în care se vor desfășura activitățile proiectului. Scara formularului trebuie să includă un calendar.
Toate activitățile trebuie să fie legate, astfel încât logica din spatele succesiunii să fie înțeleasă.
În timp ce elaborează un program, echipa de proiect trebuie să fie atent la orice informații despre proiect care
să le permită perfecționarea suplimentară a programului. Pe măsură ce planificarea proiectului continuă și
devine mai detaliată, poate fi necesară revizuirea planificării proiectului, pentru a-l regla cât mai bine posibil.
Principalele elemente de intrare pentru programarea dezvoltării sunt lista de activități, inclusiv dependențele
și duratele de activitate. Acestea sunt considerente cheie pentru a garanta că proiectul își atinge obiectivele.

Diagrama Gantt
Graficele Gantt oferă o reprezentare grafică a sarcinilor cheie ale proiectului prin enumerarea activităților
cheie și a punctelor de pornire și de sosire corespunzătoare, a se vedea Figura 2 și Figura 3 pentru exemple.
Este un instrument util și permite o mai bună comunicare între participanții la proiect; o mai bună înțelegere a
principalelor elemente ale proiectului; oferă o prezentare clară a priorităților și un mecanism pentru
măsurarea progresului.
Pentru a vă construi propriul grafic Gantt, urmați acești pași:






Enumerați toate sarcinile
Estimează durata de finalizare
Decide care sunt secvențele și ordinea în care trebuie să fie executate
Alegeți toate activitățile care se pot face în paralel
Creați un grafic cu bare cu axa orizontală ca scară de timp - de obicei săptămâni sau luni. Rândurile de
bare arată datele de început și de încheiere ale sarcinilor individuale din proiect.

Task

Saptamana 1

Saptamana 2

Proiect de plan de afaceri
Întrunire de consiliu
Opțiuni software de cercetare
Planul de afaceri final
Figure 1 Eșantion grafic Gantt în Excel

Figura 3 Diagrama Gantt de exemplu în proiectul MS
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Unelte
Există multe instrumente de gestionare a timpului disponibile gratuit pe care le puteți găsi de ajutor, însă nu
uitați că o bucată de hârtie și un creion pot funcționa la fel de bine!
Instrument

Descriere

Wunderlist

O aplicație de listă simplă pentru a face liste rapide
de făcut la care puteți accesa mai multe dispozitive

https://www.wunderlist.com/

Evernote

O aplicație de listă cu preluare de note.

https://evernote.com/

Google Keep

Cerere de preluare și listă de verificare.

https://keep.google.com/

Trello

Partajează liste și alocă sarcini într-un grup

https://trello.com/en

Prioritizarea sarcinilor
Este ușor să ne lăsați păcăliți de sarcini care se simt importante și urgente, cu toate acestea, Stephen Covey
(2004) în cartea sa, The 7 Habits of Highly Effective People, prezintă modalități de identificare a sarcinilor care
vor da cele mai mari rezultate pe termen lung. Multe dintre lucrurile care se simt foarte importante și urgente
- cum ar fi e-mailurile, mesajele și apelurile telefonice - adesea nu sunt. În plus, multe sarcini devin crize (și,
prin urmare, urgente) tocmai pentru că nu au fost priorizate și finalizate. Matricea de gestionare a timpului
este separată în patru cadrante care sunt organizate după importanță și urgență, Figura 2.

Figura 4 Matricea managementului timpului (Covey, 2004)

Cadranul 1: important și urgent
Q1 (stânga sus). Acestea sunt lucruri importante și urgente pe care nu ar trebui să le ignorați; ele sunt obiecte
care trebuie tratate imediat.
Cadranul 2: Important, dar nu urgent
Q2 (dreapta sus). Acestea sunt elemente importante, dar nu urgente, elemente care sunt importante, dar care
nu necesită atenție imediată și trebuie planificate pentru acestea.
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Cadranul 3: Nu este important, dar urgent
Q3 (stânga jos). Acestea sunt obiecte urgente, dar neimportante, elemente care ar trebui să fie reduse la
minimum sau eliminate. Mulți oameni petrec timp în acest cadran confundând lucrurile urgente pentru
lucrurile importante.
Cadranul 4: Nu este urgent și nu are importanță
Q4 (dreapta jos). Articole neimportante și nu urgente, elemente care nu trebuie să fie făcute oricând curând,
poate adaugă puțin la nicio valoare și, de asemenea, ar trebui să fie reduse la minimum sau eliminate.

Performanță și monitorizare
Obiective de performanță și KPI
Obiectivele de performanță sunt etapele de pe calea realizării unui proiect de succes. În modulul anterior v-ați
dezvoltat obiectivele de cercetare și le-ați capturat în propunerea proiectului dvs. de cercetare - acestea sunt
obiectivele generale ale proiectului dvs. Indicatorii cheie de performanță, KPI, sunt sarcinile individuale, care
trebuie îndeplinite pentru a atinge aceste obiective. KPI-urile sunt indicatorii pentru a măsura progresul pe
care îl realizați în atingerea obiectivului și obiectivelor proiectului.
O parte importantă a gestionării unui proiect este aceea de a măsura progresul și, în final, succesul sau eșecul
proiectului. KPI-urile sunt, de asemenea, o parte importantă în comunicarea stării proiectului. Administrarea
proiectului KPI-urile ajută la gestionarea unui proiect și arată dacă este pe cale sau nu. În continuare sunt
prezentate patru categorii de API-uri în managementul de proiect împreună cu exemple:
Promptitudinea
Această categorie KPI vă asigură că proiectul dvs. este finalizat la timp - și, dacă nu, este important să urmăriți
locul unde este țintă, astfel încât să puteți avea întotdeauna o dată estimată de finalizare. Exemple de KPI-uri
de actualitate includ:




Procent procentual de finalizare: dacă sarcinile sunt sau nu îndeplinite la termenele date
Timpul petrecut: cantitatea de timp petrecută în proiect de către toți membrii echipei.
Numărul de ajustări la program: De câte ori echipa a efectuat ajustări la data de finalizare a
proiectului în ansamblu.

Buget
Această categorie KPI examinează dacă rămâneți sub bugetul alocat pentru proiect sau dacă proiectul
depășește costurile? Un exemplu de KPI bugetar este variația bugetară care măsoară mult bugetul real diferă
de la bugetul de proiect.
Calitate
Această categorie KPI examinează cât de bine a progresat proiectul. Sunt mulțumiți cei care lucrează sau
beneficiază de aceasta? Exemple de KPI din această categorie includ:



Satisfacția / loialitatea clienților: indiferent dacă clientul este sau nu satisfăcut și se va întoarce.
Număr de erori: cât de des trebuie să fie redirecționate lucrurile în timpul proiectului.

Eficacitate
Timpul și banii sunt cheltuiți în mod corespunzător, sau ar putea sau ar putea fi gestionat mai eficient
proiectul? Un exemplu din această categorie de KPI este numărul de repere ale proiectului finalizate la timp:
Există multe elemente în cadrul unui proiect - acestea sunt finalizate în timp util?

Rezumatul unității
Această unitate s-a concentrat pe unele dintre principiile, instrumentele și tehnicile de bază ale
managementului de proiect. Acum știți care este ciclul de viață al proiectului și ați aflat despre cele patru faze
din ciclul de viață generic: concept, planificare, implementare și apropiere. S-a introdus crearea programului și
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diversele componente ale acesteia. Acest plan direcționează proiectul de la început până la sfârșit și, odată
finalizat, este folosit ca instrument de zi pentru a vă ajuta să vă gestionați proiectul de cercetare.

Activități de unitate
Activitatea 1: exemple de diagramă Gantt
Detalii despre sarcină
Căutați online exemple de grafice Gantt simple și complexe și postați exemple pe fiecare în forumul
de discuții.
Raspuns
Răspundeți la cel puțin o persoană care menționează graficul preferat de Gantt, precizând de ce este
și cum îl puteți aplica pe locul de muncă.

Activitatea 2: Matricea de gestionare a timpului
Detalii despre sarcină
Notează-ți toate sarcinile zilnice sau săptămânale și apoi poți să le introduci în grila de gestionare a
timpului în conformitate cu cele 4 categorii și încarcă matricea finală pe forumul de discuții.
Raspuns
Răspundeți la cel puțin o persoană, afirmând dacă sunteți de acord cu categoriile sarcinilor și dacă
aveți sugestii.

Întrebări de autoevaluare a unității
Intrebarea 1
Care sunt cele patru faze ale ciclului de viață al proiectului generic?
Intrebarea 2
Care este cea mai frecventă reprezentare grafică a unui program de proiect numit și care sunt principalele
rubrici de coloană reprezentate în el?

Răspunsuri de unitate la întrebări de autoevaluare
Raspunsul 1
Cele patru faze ale unui ciclu de viață generic de gestionare a proiectului sunt:





Concept
Planificare
Implementarea
Inchide

Răspunsul 2
Cea mai frecventă reprezentare grafică a unui program de proiect este o diagramă Gantt. Coloanele primare
descrise în ea sunt:




Numele activității
Durata activității
Relația de activitate
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Resurse suplimentare de unitate
Link 1: Tutorial Excel Excel - Cum se creează un grafic de bază Gantt în Excel 2013 |
Definiție video
Detalii
Tutorial grafic Gantt în Microsoft Excel 2013
Link
https://www.youtube.com/watch?v=_u_jm1211D4

Referințe de unitate
Covey, S. R. (1990) The Seven Habits of Highly Effective People. New York: Fireside Books, Simon and Schuster.
PMI, (2008), A Guide to the Project Management Body of Knowledge (PMBOK® Guide), 4th Edition,
Pennsylvania: PMI
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Unit 3.2 Teams
Introducere
This unit focuses on teams and the dynamics that unfold when managing and working in teams. This unit looks
at the team-building process and examines the duties of an effective team leader, listing several approaches
that a successful leader can adopt. Team composition and characteristics of successful teams and potential
problems were introduced together with prevention techniques.
There are detailed videos, text and slides to support this unit. Within each topic, you may be provided with
additional reference material for further reading, which must be studied. There will also be tasks to complete
in some topics to provide you with opportunities to apply what you have learned. At the end of this unit, there
will be an assignment for you to complete which is related to what you have learned.

Obiectivele unității
La sfârșitul acestei unități, veți putea să:






Descrieți îndatoririle unui lider eficient
Afirmați diferitele etape ale formării grupului și impactul acestora asupra performanței grupului
Descrieți factorii care influențează performanța grupului și unele dintre dificultățile din echipe.
Distingeți între diferitele cadre de referință privind conflictul
Identificați multe dintre sursele de conflict și modul în care acestea pot fi împiedicate să apară
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3.2.1: Utilizarea și gestionarea resurselor interne
Construirea de echipe ca proces
Oamenii de știință socială se concentrează asupra modului în care are loc structura unui grup și a modului în
care acesta afectează comportamentul indivizilor din grup, afectând, la rândul lor, modul în care funcționează
grupul.
Modul în care grupul este structurat, are un efect profund asupra procesului de grup și a modului în care
grupul abordează rezolvarea problemelor. Aceasta dă naștere unui întreg domeniu de studiu numit dinamica
grupului și metode de instruire aferente, axate pe îmbunătățirea abilităților de interacțiune interpersonală și
socială ale membrilor grupului.
Mullins (2002) afirmă că munca în echipă nu este un proiect finit, ci un proces de îmbunătățire continuă și
inovație. Literatura arată reacții mixte la valoarea și eficacitatea antrenamentului bazat pe echipă (Mullins,
2002, Capitolul 14, p. 519). Cu toate acestea, este în general acceptat faptul că formarea în echipă bazată pe
comportament sau centrată pe acțiune are cele mai mari beneficii, dar numai acolo unde există încredere și
deschidere în cadrul grupului. Chiar și atunci, este dificil să evaluezi nivelul de învățare transferat la situația
reală de muncă.
Diferențele dintre membrii grupului apar de-a lungul mai multor dimensiuni: putere, statut, asemănare,
comunicare, rol și leadership. Toate acestea afectează relațiile dintre membri și definesc modul în care vor
interacționa unul cu celălalt, afectând astfel structura grupului. Bales (1953) a susținut că indivizii au căutat
structura deoarece, dacă modelul de comportamente ar putea fi previzibil, atunci acest lucru a redus stresul în
membri creând stabilitate și ordine și reducând ambiguitatea.
Procesul grupului este definit ca fiind activitatea grupului care are loc în timp, în special comunicarea verbală și
nonverbală a membrilor grupului.
Include:






Direcția de comunicare (cine vorbește cu cine)
Cantitatea de comunicare (de câte ori vorbește fiecare membru)
Conținutul comunicării (tipul declarațiilor făcute)
Stilul decizional (modul în care se iau deciziile în grup)
Stilul de rezolvare a problemelor (modul în care sunt abordate și rezolvate problemele).

În majoritatea programelor de formare în team building, accentul este pus pe proces (modul în care grupul
face lucrurile) și nu pe ceea ce - sarcina. Calitatea procesului echipei este un factor determinant major al unei
echipe eficiente (care oferă rezultate superioare).
În timp ce cercetau dinamica grupurilor din 1955, Joseph Luft și Harry Ingham au conceput modelul Johari
Window (Luft, 1969). Acest model este un instrument util pentru ilustrarea și îmbunătățirea conștientizării de
sine și a înțelegerii reciproce între indivizi din cadrul unui grup. Prin discuții de grup, indivizii sunt conștienți de
comportamentele lor ascunse și oarbe. Apoi, prin exerciții centrate pe acțiune, sunt încurajați să le reducă
pentru a crește eficacitatea grupului și pentru a crea noi comportamente necunoscute prin intermediul acestei
descoperiri partajate.
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Figura 5 Fereastra Johari (Luft, 1969)

O serie de studii sugerează că abilitățile interpersonale îmbunătățite, deschiderea la schimbare, comunicări
mai bune și flexibilitate mai mare rezultă din formarea în grup. Mangham și Cooper (1971) au enumerat
îmbunătățirile comportamentale specifice rezultate din antrenamentul grupului T ca fiind îmbunătățite:








Comunicări: ascultare și înțelegere
Relații: mai cooperant și mai ușor de abordat
Conștientizarea celorlalți: mai analitică a comportamentelor celorlalți
Sensibilitate la comportamentul de grup: mai conștient de procesul de grup
Sensibilitate la sentimentele altora
Toleranță: mai atent la ceilalți
Deschidere: dispus să accepte sugestii noi, mai puțin dogmatice

T-Groups este o tehnică pentru îmbunătățirea conștiinței de sine și a percepției de sine și pentru schimbarea
comportamentului, prin discuții de grup nestructurate, vezi Huczynski & Buchanan (2001) p. 568.

Componența echipei
Proiectarea echipei dvs. va trebui să se adreseze cine este implicat și componența acesteia. Această etapă are
loc de obicei după identificarea unei probleme sau a unei oportunități. În forma sa cea mai simplă, o echipă ar
trebui să fie formată din acei indivizi cu cunoștințele tehnice necesare pentru a aborda oportunitatea sau
problema. Această compoziție este adesea determinată inițial prin alocarea resurselor de la conducerea
superioară. În această etapă, echipa trebuie să evalueze dacă are nevoie de alte resurse pentru a demara
proiectul. Harta procesului oferă o schemă a zonelor funcționale pe care proiectul le va traversa; fiecare dintre
aceste zone funcționale ar trebui să fie reprezentată în echipă. Dacă acest lucru face ca numărul general de
membri ai echipei să fie excesiv de mare, unii funcționali periferici pot participa la reuniuni adhoc pentru a
îmbunătăți eficiența. Echipa de bază poate fi formată din persoane din zonele implicate cel mai direct în
proces.
Un proiect simplu poate avea o echipă de proiect cât mai mică de 4/5 membri, iar proiectele mai complexe pot
avea peste 16 membri, dimensiunea medie a echipei este de obicei între 8 și 12 membri. Compoziția acestor
echipe nu rămâne statică. Se poate considera necesar să invitați experți tehnici pentru a oferi sfaturi de
specialitate. De asemenea, este comună invitația clienților și furnizorilor externi să exploreze intrări și rezultate
mai complexe.
Deși compoziția echipei se poate schimba în timp, se consideră că este important ca compoziția echipei de
bază să nu se schimbe de-a lungul proiectului pentru a oferi un nivel de continuitate.
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Obligațiile unui lider eficient
Echipele au nevoie de lideri și membri care pot conduce atunci când este necesar, mai ales în timpul unei
perioade de schimbare. Indiferent dacă un grup are un lider formal sau conducerea este împărțită, grupul are
nevoie de oameni care sunt dispuși să-și asume riscul de conducere.
Liderii sunt oameni care sunt respectați și suficient de influenți pentru a-i determina pe ceilalți să îi asculte,
pentru a obține sprijin din partea membrilor reticenți și pentru a construi poduri cu grupuri și oameni din afara
echipei. Liderii ajută la coordonarea activității echipei, au abilități bune de comunicare și știu să îi implice pe
toți.
Interacțiunea și implicarea tuturor membrilor
Pentru a realiza sinergia și spiritul de grup, toți membrii echipei trebuie să contribuie activ. Reținerea creează
probleme pentru echipă. Prin urmare, este important ca liderii de echipă să știe să îi implice pe toți.
Mentinerea stimei de sine individuale
Bunul grupului nu ar trebui să prevaleze în sensul în care membrii își pierd respectul de sine. Contribuția
fiecărei persoane trebuie ascultată, evaluată și recunoscută. Favoritismul trebuie evitat, iar membrii trebuie
încurajați să fie ei înșiși. Provocarea la adresa echipei și a liderului constă în sporirea, nu în jos, a respectului de
sine al fiecărui membru.
Comunicare deschisa
Membrii echipei trebuie să simtă că își pot vorbi mințile, că canalele de comunicare sunt deschise tuturor, în
special liderului. Echipa ar trebui să aibă timp suficient pentru a comunica, a împărtăși informații, a discuta
problemele și a folosi canale de comunicare informale pentru a transmite informații, a face sugestii și a crea
idei noi.
Puterea în cadrul grupului de a lua decizii
Munca echipei ar trebui să se concentreze asupra lucrurilor pe care le are puterea de a influența.
Atenție atât la proces cât și la conținut
Pentru ca oamenii să funcționeze bine împreună ca un grup, trebuie acordată atenție atât procesului folosit
pentru realizarea muncii, cât și conținutului lucrării sau sarcinii grupului. Procesul include atenția asupra
modului în care oamenii se înțeleg, modul în care este structurată și distribuită munca și care sunt regulile
generale de lucru împreună.
Încredere reciprocă
Încrederea depinde de modul în care liderul și membrii se tratează. Când se întâmplă ceva pentru a rupe acea
încredere, poate fi dificil de recuperat.
Respect pentru diferențe
Membrii echipei trebuie să simtă că pot fi de acord și pot fi diferiți de ceilalți fără a fi pedepsiți. Liderul
stabilește tonul, dar fiecare membru trebuie să își asume responsabilitatea pentru recunoașterea și
respectarea nevoilor celorlalți.
Rezolvarea conflictelor constructive
Conflictul este firesc. Când iese la suprafață, trebuie abordat într-un mod sănătos.
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3.2.2: Lucrând în echipe
Conform Handy (1993, pp.150 –1), un grup reprezintă orice colecție de oameni care se percep a fi un grup cu
un set de obiective comune, criterii de membru definite și ierarhii predeterminate - identitatea colectivă.
Percepția de sine este importantă, întrucât altfel sunt doar o colecție aleatorie de indivizi.
Grupurile se pot forma dintr-un motiv și pot fi adoptate în mod oficial, să spunem pentru finalizarea unei
sarcini, cum ar fi o echipă de proiect; să conducă o companie cum ar fi un consiliu; sau pot fi ad hoc, cum ar fi o
întâlnire, o discuție, etc.
Teoria binecunoscută a lui Tuckman și Jensen (1977) sugerează că echipele trec prin cinci etape de dezvoltare:
Formare, Furtună, Normare, Performanță și Ajustare, vezi.
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Figura 6 Etapele dezvoltării echipei (Tuckman & Jensen, 1977)

Tuckman și Jensen susțin că pentru ca echipele să fie eficiente, membrii lor trebuie să colaboreze. Katzenbach
și Smith (1993) susțin teoria lui Tuckman și Jensen și au descoperit că gradul de colaborare între membri
determină nivelul de performanță, așa cum se arată în figura 2.
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Figura 7 Impactul colaborării asupra performanței (Katzenbach & Smith, 1993)

Conducere de echipă
Liderul echipei trebuie să fie capabil să-și asume diverse roluri. Aceasta ar putea implica menținerea discuțiilor
în ședință pe cale. Liderul echipei trebuie să rezume și să integreze discuțiile, ajungând la consens. Liderul
trebuie să gestioneze activ grupul astfel încât toți membrii echipei să fie implicați activ. Liderul echipei trebuie
să gestioneze activ toate activitățile de asistență, aceste sarcini includ emiterea de minute, transpunerea
graficelor și rezumarea listelor de beneficii și presupuneri. Liderul trebuie să stabilească, de asemenea, agenda
pentru întâlniri, liderul echipei este, de asemenea, responsabil pentru colectarea datelor privind costurile și
productivitatea necesare pentru analiza detaliată a proiectului. Șeful echipei este responsabil și de gestionarea
procesului de comunicare din cadrul proiectului. Progresul echipei trebuie comunicat celorlalți din companie.
În etapele de deschidere și închidere, șeful echipei este responsabil în principal de desfășurarea de ședințe de
proiect. Înainte și în timpul acestor întâlniri, liderul echipei trebuie:









Pregătiți o agendă pentru reuniunile intermediare și finale. Ordinea de zi trebuie să aibă o structură
pentru discuții. Echipa ar trebui consultată la începutul ședinței dacă acceptă agenda sau au
modificări. Un cuprins este analogia folosită pentru a descrie natura agendei. De asemenea, Helela și
Fagerholm (2008) sugerează interogarea ca o agendă alternativă pentru a stimula discuția și utilizarea
hărților conceptuale, dacă este necesar. Obiectivul agendei este de a încuraja explorarea și
creativitatea, deci ar trebui să fie structurat într-o manieră care să permită acest lucru. Ordinea de zi
poate fi vehiculată înainte de ședință.
Asigurați-vă că întâlnirile se desfășoară într-o manieră pozitivă, care reduce la minimum conflictele și
există o atitudine de „a face” în care fiecare se simte încrezător în sine și în ceea ce face. Asigurați-vă
că oamenii se respectă reciproc și ascultă opiniile celuilalt.
Asigurați-vă că toți participanții participă la fel de atrăgând participanții timizi și îi blochează pe cei
care domină într-un mod politicos. Asigurați-vă că cei care vorbesc nu sunt întrerupți, dar dacă o
persoană vorbește prea mult timp politicos cereți-i să o spună pe scurt. O tehnică rotină cu rolă în
care fiecare persoană ia rândul său să vorbească poate fi bună pentru încurajarea participanților timizi
în care fiecare persoană este solicitată să își dea contribuția în discuție..
Asigurați-vă că toate etapele sunt îndeplinite în mod adecvat pentru a rezolva problema și discuția nu
se abate de la sarcina la îndemână.
Încurajează sprijinul reciproc. Încurajați membrii echipei să se respecte unul cu celălalt, să împiedice
comportamentul impolit și împărțirea egală a sarcinilor.
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Asigurați-vă că sarcinile cu prioritate redusă nu domină. Rezumați fiecare punct de pe ordinea de zi
înainte de a continua și rezuma discuția de la sfârșit.
Delegează obiective clare în mod echitabil fiecărui membru al echipei.
Întrebarea și sondarea membrilor echipei care se gândesc să încurajeze modelele mentale

Probleme potențiale cu echipele
Liderul echipei trebuie să poată monitoriza, de asemenea, o serie de probleme potențiale cu echipele.
Prezența acestor probleme poate limita sever eficacitatea echipei








Orientare interpersonală versus sarcină - provocarea pentru echipa și șeful echipei este de a ajunge la
un echilibru între dezvoltarea coeziunii sociale și progresul pe probleme legate de sarcini..
Soluții premature - echipa trebuie să dezvolte strategii care să distingă între cauzele problemelor și
spațiile soluțiilor. O echipă este mult mai eficientă dacă toate problemele sunt enumerate înainte de
mutarea în spațiul soluției.
Groupthink - personalități puternice pot aplica presiune socială pentru conformitatea socială.
Prezentarea ideilor opuse este esențială pentru evaluarea succesului problemelor și trebuie încurajată
de șeful echipei.
Inegal Airtime - una sau mai multe persoane pot domina timpul aerian în ședințele de grup. Liderul
echipei ar trebui să încurajeze fiecare membru să contribuie la întâlnirile echipei.
Dezacord personalizat - atunci când apare dezacordul personal, soluția este separarea persoanelor de
problema procesului și concentrarea pe soluționarea problemei.

Proiectarea eficientă a echipelor este esențială pentru succesul proiectelor. Nevoia de conducere eficientă a
echipei este o dinamică critică.

Natura conflictului
Putem defini conflictul ca orice situație în care interesele și preocupările unei persoane sunt diferite de cele ale
altei persoane. Huczynski și Buchanan definesc conflictul ca fiind „un proces care începe atunci când o parte
percepe că o altă parte a afectat negativ sau este pe cale să afecteze negativ, lucru de care prima parte îi pasă”
(2001, p. 770).
Organizațiile sunt colecții de oameni și, din moment ce fiecare persoană dintr-o organizație are valori și
experiență diferite, oamenii văd probleme din perspective diferite. Fiecare individ va interpreta situațiile în
mod diferit; prin urmare, vor apărea diferențe de opinie. Diferențele de opinie sunt o parte esențială a oricărei
organizații, dacă este să supraviețuiască și să prospere. Capacitatea de a rezolva conflictul în mod deschis și
constructiv - de a reconcilia diferențele - este esențială în gestionarea conflictului.
Orice problemă organizațională trebuie privită din perspective diferite pentru a ajunge la o soluție optimă.
Conflictul funcțional apare atunci când aceste perspective diferite sunt înțelese, apreciate și încurajate. Atunci
când diferențele de opinie sunt atenuate și indivizii devin polarizați, conflictul este privit ca disfuncțional.
Aceste poziții înrădăcinate pot face ca relațiile să se descompună, dacă nu sunt gestionate corect, motiv pentru
care gestionarea conflictului este o problemă atât de importantă în comportamentul organizațional.

Cadre de referință asupra conflictului
Pentru a vizualiza conflictul într-un cadru organizațional, putem adopta oricare dintre cele patru cadre de
referință diferite:
1.

2.

Cadrul de referință unitarist privește organizațiile ca structuri de cooperare fundamental armonioase,
constând din echipe de conducere angajate, loiale, de conducere a lucrătorilor care promovează armonia
scopurilor. Acest cadru de referință consideră că managementul și interesele angajaților sunt convergente
și, prin urmare, consideră că toate conflictele sunt disfuncționale sau negative și care trebuie evitate.
Cadrul de referință pluralist consideră organizațiile ca o colecție de mai multe grupuri separate, fiecare cu
propriile interese, ceea ce face ca conflictul să fie inevitabil, deoarece fiecare încearcă să-și satisfacă
propriile interese. Acest cadru de referință acceptă faptul că vor exista grupuri de interese naturale și că
conflictul poate fi o parte sănătoasă și constructivă a vieții organizaționale.
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3.

4.

Cadrul de referință interacționist consideră conflictul ca o forță în cadrul organizațiilor care este necesară
pentru o performanță eficientă. Acest cadru de referință susține că există un nivel optim de conflict care
ar trebui încurajat pentru a genera autocritică, schimbare și inovație și că acest lucru este realizat prin
intervenția managerială.
Cadrul radical de referință consideră conflictul organizațional ca rezultatul inevitabil al exploatării
angajaților din lumea capitalistă. Deoarece conducerea încearcă să exercite controlul asupra angajaților,
acest lucru produce conflicte asupra intereselor, ceea ce duce la comportamente de rezistență care pot fi
destul de radicale, cum ar fi sabotajul.

Surse de conflict
Principalele surse de conflict organizațional sunt:
1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

Diferențele de percepție: toți suntem unici în ceea ce privește experiența și valorile noastre. Cu toții
abordăm problemele din perspective diferite. Modul în care fiecare dintre noi facem judecăți de valoare și
modul în care suntem percepuți ca făcând acest lucru de către alți oameni poate deveni o sursă majoră
potențială de conflict.
Resurse rare / limitate: Deoarece resursele din toate organizațiile sunt finite, modul în care resursele sunt
împărțite pot da naștere la conflict. Acest lucru este valabil în special la reducerea dimensiunilor,
reducerea bugetului etc..
Departamentul și stereotipizarea: acest lucru poate da naștere subgrupurilor concurente, fiecare având
propriile ideologii concurente (de exemplu, grupuri de cercetare și finanțe). În plus, procesul de evaluare
pentru fiecare poate consolida, și nu reduce diferențele.
Interdependențe de sarcină: Aceasta apare atunci când munca unei persoane depinde de munca celorlalți
și poate fi o sursă potențială de conflict, în special în cazul în care există o alocare inegală a resurselor
percepută.
Conflictul de rol: acesta rezultă din definirea inadecvată sau inadecvată a rolului și poate duce la
incompatibilitatea rolului, ambiguitate (aceasta apare adesea în grupuri mari care suferă schimbări),
supraîncărcare sau subîncărcare a rolului. Organizațiile matriceale creează adesea probleme de conflict de
rol.
Teritoriul: Oamenii tind să păzească puternic ceea ce percep ca „teritoriu” în cadrul organizațiilor. Acest
teritoriu poate fi fizic, ca în clădiri, birouri, birouri, etc. sau metaforic, cum ar fi sfera de influență sau zona
de responsabilitate. În general, dacă teritoriul unei persoane sau al unui grup este înlăturat sau încălcat,
atunci există potențial de represalii și conflicte.
Schimbare organizațională: toate schimbările afectează indivizii într-o organizație și dacă schimbarea nu
este comunicată bine, aceasta poate duce la comportamente de conflict și de rezistență..

Prevenirea conflictelor
Multe dintre cauzele de mai sus ale conflictului organizațional pot fi prevenite în primul rând prin simple
tehnici de management sau coordonare, cum ar fi:







Stabilirea regulilor, politicilor și procedurilor organizaționale clare
Referirea problemelor nerezolvate în sus prin ierarhie
Clarificarea și comunicarea obiectivelor și obiectivelor individuale
Formarea de forțe de lucru interdepartamentale
Formarea de echipe permanente de proiect trans-funcțional
Configurarea rolurilor de legătură / integrator

Rezumatul unității
Această unitate a examinat construirea de echipe ca un proces. Unitatea s-a ocupat apoi de îndatoririle unui
lider de echipă eficient, enumerând mai multe abordări pe care un lider de succes le poate adopta. Compoziția
și caracteristicile echipelor de succes și problemele potențiale au fost introduse împreună cu tehnicile de
prevenire.

REINNOVATE 2017-1-IE01-KA202-025689
Reinnovate | Modulul 3 | Gestionarea proiectului de cercetare

Page 19 of 28

Unit activities
Activitatea 1: Cadrul de referință privind conflictul
Introducere
Un rezultat obișnuit văzut al comportamentului disfuncțional al grupului este gândirea de grup prin
care consensul membrilor poate duce la luarea deciziilor eronate. Gândirea de grup poate duce la
luarea deciziilor incorecte și la dispariția echipei.
Scop
Scopul e-activității este de a lua în considerare modalitățile de a evita gândirea de grup în echipe.
Detalii despre sarcină
Din lecturile tale, uită-te la soluții posibile la problematica gândirii de grup în cadrul unei echipe și
contribuie la activitatea electronică care descrie cum ai implementa soluțiile tale în cadrul unei echipe
de proiect.
Răspunde
Răspundeți la cel puțin o altă contribuție.

Întrebări de autoevaluare a unității
Intrebarea 1
Care sunt îndatoririle unui lider eficient

Răspunsuri de unitate la întrebări de autoevaluare
Raspunsul 1
Textul enumeră diverse capacități ale unui lider bun. Una dintre cerințele principale este că liderul trebuie să
fie capabil să inspire grupul să coopereze eficient pentru a atinge obiectivele echipei. O bună comunicare și
abilități bune de gestionare a echipei sunt cruciale. Liderul trebuie să fie capabil să atragă cel mai bine de la
fiecare membru al echipei și să se asigure că toți au șansa de a participa eficient. „Contribuția fiecărei persoane
trebuie ascultată, evaluată și recunoscută.” Grupul trebuie să fie împuternicit să ia decizii cu privire la munca
sa, iar liderul trebuie să abordeze atât problemele sarcinii, cât și oamenii, pentru a se asigura că munca este
finalizată în moduri inovatoare care adaugă valoare organizația. Stabilirea regulilor pentru modul în care
membrii grupului vor lucra împreună este importantă. În text sunt menționate încrederea reciprocă, respectul
pentru diferențe și capacitatea liderului de a face față conflictelor.

Unit supplementary resources
Link 1: Construiți un turn, construiți o echipă | Tom Wujec | TED 2010
Detalii
Tom Wujec prezintă o cercetare surprinzător de profundă asupra „problemei de vârf” - un exercițiu
simplu de construire a unei echipe care implică spaghete uscate, o curte de bandă și o mlaștină. Cine
poate construi cel mai înalt turn cu aceste ingrediente? Și de ce un grup surprinzător bate
întotdeauna media?
Link
https://www.ted.com/talks/tom_wujec_build_a_tower?utm_campaign=tedspread&utm_medium=re
ferral&utm_source=tedcomshare
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Unit 3.3 Comunicare
Introducere
Procesele bune de comunicare sunt centrale pentru eficacitatea organizațională. Relațiile interpersonale bune
îmbunătățesc calitatea vieții de muncă, reduc stresul și îmbunătățesc moralul și productivitatea. În general,
comunicarea conține atât elemente verbale, cât și non-verbale. Codificăm și transmitem sentimentele și
emoțiile noastre - și punctele forte ale sentimentelor noastre - prin comunicarea noastră non-verbală, care
însoțește comunicarea verbală. Procesul de comunicare este foarte dependent de cultură și în special,
utilizarea și interpretarea comportamentelor non-verbale diferă de la cultură la cultură.
În contextul organizațional, există tot timpul procese complexe în joc, care implică influență socială și
persuasiune. Natura puterii și politica în organizații influențează natura comunicării și a stilului de comunicare.
Comunicările verbale și non-verbale și percepțiile au o influență imensă asupra relațiilor interpersonale.
Managementul impresiei, care este atunci când căutăm să influențăm alți oameni prin modificarea
comportamentului nostru, este un element semnificativ în procesul de „gestionare ascendentă” pentru a
asigura înaintarea în carieră.
Subiectele incluse în această unitate sunt:




3.3.1: Principiile unei comunicări eficiente
3.3.2: Tipuri de comunicare și probleme cheie
3.3.3: Comunicarea rezultatelor cercetării

Există videoclipuri, text și diapozitive detaliate pentru a susține această unitate. În cadrul fiecărui subiect, vi se
poate oferi un material suplimentar de referință pentru lecturi suplimentare, care trebuie studiat. Vor fi de
asemenea sarcini de completat în unele subiecte pentru a vă oferi oportunități de a aplica ceea ce ați învățat.
La sfârșitul acestei unități, va fi o sarcină pentru a completa, care este legată de ceea ce ați învățat.

Obiectivele unității
După ce ai finalizat cu succes această unitate, vei putea să:





Explicați importanța proceselor de comunicare pentru performanța organizațională
Descrieți influența comunicărilor verbale și non-verbale asupra relațiilor interpersonale
Diferențiați între tipurile de comunicare deschise persoanelor / organizațiilor în diferite contexte
Identificați barierele unei comunicări eficiente
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3.3.1: Principiile unei comunicări eficiente
Procesul de comunicare: conversație și ascultare
La locul de muncă, interacționăm constant cu alte persoane: colegii noștri, furnizorii noștri, clienții noștri.
Demonstrarea unor bune abilități de ascultare și crearea încrederii și respectului reciproc sunt toate
componentele relațiilor interpersonale bune și au ca rezultat o performanță îmbunătățită (Huczynski &
Buchanan 2001, p. 177-200).
Stephen Covey (1990, p.228) afirmă că, alături de supraviețuirea fizică, cea mai mare nevoie a ființei umane
este supraviețuirea psihologică, pe care o descrie ca „A fi înțeles, a fi afirmat, a fi validat, a fi apreciat”. Prin
urmare, pentru a putea interacționa eficient cu colegii noștri de lucru, trebuie să încercăm în primul rând să le
înțelegem perspectiva.
Huczynski & Buchanan (2001, p.179) definesc orice proces de comunicare drept „transmiterea informațiilor și
schimbul de semnificații, între cel puțin două persoane”.
Aceasta implică procesarea sensului informațiilor, precum și a informațiilor în sine, la recepție. Acest schimb de
semnificații implică faptul că receptorul este necesar de un nivel de interpretare sau decodare. Transmițătorul
trebuie astfel să înțeleagă contextul în care va fi primit mesajul și trebuie să codifice mesajul înainte de a-l
trimite, pe baza percepției lor despre modul în care receptorul ar putea interpreta aceste informații. Cu alte
cuvinte, pentru ca transmisia să aibă succes, atât emițătorul, cât și receptorul trebuie să fi folosit aceeași
codare / semnificație. Prin urmare, este foarte important ca mesajul pe care comunicatorul încearcă să-l
transmită să fie ambalat într-un mod corect pentru a da semnificația dorită.
Multă comunicare implică o parte care încearcă să obțină informații de la cealaltă parte. Cât de multe
informații sunt colectate depinde foarte mult de tipul de întrebare utilizat. În general, există două categorii de
întrebări: deschise și închise. Întrebările deschise necesită ascultătorului să răspundă descriptiv, furnizând
informații bogate. Întrebările deschise nu caută un răspuns da sau nu, în timp ce este închis. Există o serie de
mecanisme pe care le putem utiliza pentru a obține informații prin întrebări deschise. Putem folosi întrebări
sondatoare, reflexive, multiple, conducătoare sau ipotetice, toate încurajând dezvăluirea informațiilor
suplimentare. Cu toate acestea, întrebările deschise invită să furnizeze informații nedorite și nedorite, în timp
ce întrebările închise sunt deosebit de eficiente în stabilirea faptelor.
Anumite semnale verbale și non-verbale sunt utilizate în conversații care trezesc emoții diferite în receptor și
pot modela răspunsurile lor ulterioare: acestea pot fi utilizate atât în mod conștient cât și în mod inconștient.
Ele dau semnale celeilalte persoane care pot dezvălui acord, prietenie, neplăcere, chiar conflict.
Conștientizarea acestora și a influențelor lor asupra răspunsurilor este utilă în îmbunătățirea comunicării.
Codificăm și transmitem sentimentele și emoțiile noastre - și punctele forte ale sentimentelor noastre - prin
comunicarea noastră non-verbală, care însoțește comunicarea verbală. Albert Mehrabian în cartea sa „Mesaje
silențioase” susține că doar 7% din impactul nostru provine din cuvintele pe care le rostim (componenta
verbală), în timp ce 38% provin din calitățile noastre vocale (componenta vocală), iar 55% provin din modul în
care arătăm fata de altii (componenta vizuala). Astfel, aspectele non-verbale ale comunicării noastre (voce și
corp) reprezintă un 93% decisiv din impactul nostru comunicativ asupra celorlalți.
Diferitele elemente ale comunicării / comportamentului non-verbal includ:







Mișcări ale ochilor
Expresie faciala
Postura
Mișcările membrelor
Tonul vocii (denumit Paralimbaj)
Distanța sau proxemica (care variază între culturi)
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Handy (1993, p. 86) susține că comunicarea non-verbală este, dacă este ceva, mai importantă decât cuvintele
utilizate, cuvintele non-verbale fiind adesea cel mai bun mod de a determina obiectivele sau intențiile reale ale
celeilalte părți în interactiune.
Procesul de comunicare este foarte dependent de cultură și, în special, utilizarea și interpretarea
comportamentelor non-verbale diferă de la cultură la cultură. Hall (1976, 1989, citată în Huczynski și Buchanan
2001, p.195) a diferențiat între culturi cu context înalt și context scăzut, unde aceste comunicări non-verbale
pot însemna lucruri cu totul diferite. Din acest motiv, cei care comunică între culturi trebuie să fie foarte
sensibili la diferențele dintre cele două culturi.
În comunicarea față în față, există feedback instantaneu, atât verbal, cât și nonverbal, pentru a determina
eficacitatea procesului de comunicare. Acest lucru nu este ușor disponibil în alte forme de comunicare și, prin
urmare, în alte forme de comunicare, cum ar fi e-mailul, este necesară o grijă suplimentară în codare și
exprimare pentru a obține comunicarea corectă, în special în culturi, atunci când nu se află în față în față
situație confruntată.

3.3.2: Tipuri de comunicare și probleme cheie
Organizațiile folosesc o gamă largă de mecanisme de comunicare, cum ar fi politicile cu ușile deschise,
schemele de sugestii, sistemul de evaluare, ședințele primăriei, sondajele de atitudine, e-mail-urile, panourile
de anunțuri ale companiei, întâlnirile la nivel, ziare interne, videoclipuri și intranet multe dintre acestea implică
un schimb de informații în două sensuri. În plus, multe organizații folosesc acum blogurile ca mijloc de
comunicare corporativă internă.
Programele de instruire sunt utilizate de unele organizații ca proces de comunicare, de exemplu pentru a
derula un nou proces de afaceri sau a instrui angajații într-un mod nou de a face lucrurile, cum ar fi
îmbunătățirea continuă a calității sau tehnici de gestionare a calității totale.
Gibb (1961) citată în Huczynski & Buchanan (2001 p. 203-204) a promovat conceptul de „climat de
comunicare” al unei organizații, pe care el a definit-o ca atmosfera predominantă în care se schimbă idei și
informații. El a diferențiat între un climat deschis în care oamenii simt că pot comunica liber și un climat închis
în care informațiile au fost reținute, cu excepția cazului în care a fost în avantajul expeditorului.
Huczynski & Buchanan (2001, p.321-2) citează cercetările realizate de Bavelas și Barrett (1951) care au studiat
cinci tipuri de rețele de comunicații pe patru criterii pentru a identifica diferențele dintre ele. Criteriile utilizate
au fost: viteza, precizia, apariția liderului și satisfacția membrilor. Tipurile de rețele de comunicare sunt:






Roata este cea mai eficientă pentru sarcini simple și depinde de legătura centrală, ca accent al
fluxurilor de informații și luarea deciziilor
Cercul este mai rapid în rezolvarea problemelor complexe și face față schimbării
Toate-Canalele este pe deplin descentralizat și este bun pentru rezolvarea problemelor complexe,
deși se poate dezintegra sub presiune sau reforma ca rețea de roți
Rețeaua Y necesită puțină interacțiune între membri
Rețeaua de lanțuri necesită, de asemenea, puțină interacțiune între membri și este potrivită pentru
sarcini simple.

Fiecare dintre rețele este caracterizată de întinderea interdependenței și saturației, cu saturația mai mult o
caracteristică în rețelele centralizate care se ocupă de probleme complexe în care persoana centrală poate
deveni supraîncărcată cu informații și / sau sarcini. Pe baza acestei cercetări, rețelele centralizate sunt
superioare pentru sarcini simple, în timp ce rețelele descentralizate sunt favorizate pentru sarcini mai
complexe. În general, ar trebui să alegeți cea mai potrivită rețea de comunicații pe baza complexității sarcinii.
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Figura 8 Rețele de comunicare (Mullins, Laurie J., 2002)

Bariere în comunicarea eficientă
Cea mai mare barieră pentru o comunicare eficientă rezultă din inconsistența dintre comunicarea verbală și
non-verbală din partea oricăreia dintre părți. Aceasta se întâmplă când spunem un lucru și facem altul, fie că
este conștient sau inconștient. Acest lucru este valabil în special atunci când managerii încearcă să comunice
cu angajații lor. Abilitățile de ascultare slabe contribuie, de asemenea, la o comunicare slabă. Huczynski și
Buchanan (2001, p. 183-4) enumeră principalele bariere pentru o comunicare eficientă ca fiind






Diferențe de putere: Managementul și angajații au o înțelegere diferită a rolurilor și problemelor
altora
Diferențele de gen: Bărbații și femeile folosesc diferite stiluri de comunicare: bărbații vorbesc mai
mult, femeile ascultă mai mult
Imprejurimi fizice: Birourile închise împiedică comunicarea, în timp ce birourile cu plan deschis
promovează comunicarea
Limba: Chiar și în interiorul țărilor, diferite dialecte pot provoca impedimente în comunicare.
Diversitate culturală: Diferite culturi comunică diferit. Lipsa de înțelegere a altor culturi determină
neînțelegeri.

În general, trebuie să acordați atenție unui număr de domenii pentru a vă îmbunătăți abilitățile de comunicare:






Puneți întrebări deschise
Dați feedbac
Parafrază ce spune cealaltă persoană
Verificați continuu percepțiile
Descrieți comportamente în loc să criticați persoana

3.3.3: Comunicarea rezultatelor cercetării
Furnizarea unei prezentări poate fi o sarcină descurajantă pentru majoritatea dintre noi, în special dacă nu
aveți experiență. Cu toate acestea, cu o planificare și pregătire adecvată este posibil să minimizați stresul și să
vă măriți șansele de succes. Abilitatea cheie de a crea și de a oferi o prezentare eficientă la locul de muncă. La
fel ca în majoritatea sarcinilor, planificarea este cheia pentru o prezentare de succes. Înțelegerea scopului sau
scopului prezentării dvs. este primul pas.

Pregătirea prezentării
Stabilirea unui obiectiv specific
Obiectivul prezentării dvs. trebuie să fie orientat către public, măsurabil, realist și specific, a se vedea figura 2
pentru câteva exemple.

REINNOVATE 2017-1-IE01-KA202-025689
Reinnovate | Modulul 3 | Gestionarea proiectului de cercetare

Page 25 of 28

Figura 9 Exemple de obiective specifice de prezentare

Care este obiectivul prezentării dvs.?
Decideți clar care este obiectivul prezentării dvs. și știți daca doriți a:






informa
convinge
incuraja
distra
preda

Cunoaște-ți publicul
Unul dintre primii pași în dezvoltarea unei comunicări eficiente este identificarea publicului proiectului.
Publicul poate include pe cei care sunt în prezent strâns conectați cu proiectul sau care ar putea fi conectat la
proiect în viitor. Alte categorii de public includ persoane care susțin și promovează proiectul în cadrul
organizației dvs.
Va trebui să vă gândiți la publicul dvs. pentru a vă asigura că conținutul și livrarea dvs. sunt adecvate. Nivelul
de cunoștințe preexistente ale publicului tău va afecta conținutul tău, profunzimea în care o vei explora și
tonul prezentării tale.
Este util să înțelegeți interesul publicului pentru a vă asigura că orice comunicare de proiect va răspunde
nevoilor acestora. Este importantă înțelegerea a ceea ce publicul dorește să știe despre proiect și cum va folosi
publicul informațiile.
Scrieți o prezentare a prezentării tale
Începeți prin a scrie o prezentare a prezentării dvs. pentru a vă organiza gândurile. Este util să ne gândim la
prezentarea dvs. ca având trei elemente:
1.
2.
3.

Introducere: Aceasta va seta scena și va comunica mesajul dvs. cheie în mod clar și scurt.
Puncte principale: Aici veți face puncte cheie într-o ordine logică pentru a susține mesajul general,
susținut de dovezi, date colectate și exemple.
Concluzie: Acesta este locul în care veți sintetiza și consolida mesajul cheie.

Practică
Cu cât îți exersezi mai mult prezentarea, cu atât îți vei cunoaște mai bine conținutul și cu atât te vei simți mai
încrezător. Permiteți-vă timp pentru a vă exersa prezentarea. S-ar putea să doriți să vă înregistrați în timp ce
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practicați, ceea ce vă va ajuta să identificați limbajul corpului sau problemele de livrare de care nu puteți
conștientiza, cum ar fi să vorbiți prea repede sau să vă deplasați prea mult.
Locul de amplasare și echipament
Pune-ți timp deoparte pentru a te familiariza cu locul, astfel încât să cunoști dimensiunea camerei, scaunele și
facilitățile IT / proiecție.
Instrumente de prezentare
Există multe programe de aplicații care vă ajută să creați și să afișați prezentări de diapozitive bazate pe
computer. Powerpoint este poate cel mai cunoscut exemplu al acestora, dar există multe alternative. Prezi
este un instrument de prezentare alternativ, unde puteți plasa obiecte pe o pânză digitală pentru a mări și
micșora, în loc să creeze o punte de diapozitive. Indiferent de instrumentul de prezentare pe care îl utilizați,
există probleme de design pe care trebuie să le țineți cont:
Vizibilitate
asigurați-vă că diapozitivele dvs. vor fi vizibile publicului, acordând atenție culorilor și fonturilor. Alegerea unei
scheme simple de culori în mod constant pe parcursul prezentării este recomandată, folosind în același timp
unul sau două fonturi complementare și asigurați-vă că textul este mai mare de 28pt.
Grafice
Graficele oferă un mijloc puternic de organizare și reprezentare a datelor complexe. Asigurați-vă că alegeți un
tip de diagramă adecvat pentru setul dvs. de date. Graficele de plăci sunt utile pentru afișarea procentelor,
diagramele de bare verticale arată clar modificările cantității în timp, graficele de bare orizontale sunt utile
pentru compararea cantităților, iar graficele de linii sunt potrivite pentru afișarea tendințelor. Este important
atunci când folosiți diagrame pentru ca legendele și etichetele să fie clar vizibile.
Imagini
Imaginile pot ajuta la consolidarea punctelor cheie din prezentarea dvs.

Livrare de prezentare
Puteți afla multe despre livrare urmărind prezentatori calificați. Site-ul TED Talks oferă numeroase exemple.
Un public în timp ce te ascultă va răspunde, de asemenea, la livrarea ta, în special la livrarea verbală și la
limbajul corpului tău.
Limbajul trupului
Ceea ce comunicați cu limbajul corpului dvs. poate fi la fel de important ca ceea ce spuneți verbal. Aceasta
include postura, gesturile și expresia facială. Mențineți o poziție deschisă și folosiți mâinile pentru a face
gesturi de întărire naturale.
Conectați-vă cu publicul
Este important să vă conectați cu publicul dvs., deoarece acest lucru va menține interesul lor pentru
prezentarea dvs. Ar trebui să faceți ochi cu oamenii, mișcându-vă privirea în jurul camerei. Conectarea verbală
cu publicul dvs. și vorbirea directă cu ei va încuraja, de exemplu, implicarea lor s-ar putea să vă întrebați dacă
vă pot vedea și auzi clar.
Folosește-ți vocea
Asigurați-vă că sunteți suficient de tare pentru a fi auzite de toată lumea. Monitorizează-ți viteza de livrare și
vorbești într-un ritm egal - dacă vorbești prea repede, oamenii vor avea dificultăți în urma prezentării tale.
Menținerea unui ton conversațional la vocea dvs., pe care variați pentru a adăuga accentul este un alt element
pozitiv.
Tratând nervozitatea
Simțirea nervoasă cu privire la prezentarea unei prezentări este normală. Cheia pentru a gestiona orice
nervozitate legată de prezentare este planificarea, pregătirea și exersarea prezentării dvs. astfel încât să vă
simțiți mai încrezători.
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Gândiți-vă asupra performanței
După ce ați transmis prezentarea, asigurați-vă că veți primi feedback de la alții. Acest feedback împreună cu
propriile percepții despre eveniment vă vor ajuta să planificați modalități care să vă îmbunătățească livrarea în
timp.

Rezumatul unității
La locul de muncă, interacționăm constant cu alte persoane: colegii noștri, furnizorii noștri, clienții noștri. În
calitate de indivizi, suntem influențați în mod constant de alți indivizi și grupuri de la locul de muncă și căutăm
să îi influențăm. Potrivit Handy (1993, p. 123), „organizațiile pot fi privite ca o țesătură fină a modelelor de
influență prin care indivizii sau grupurile încearcă să-i influențeze pe alții să gândească sau să acționeze în
moduri specifice”.
Comunicările verbale și non-verbale influențează relațiile interpersonale și deci calitatea vieții de muncă. Prin
urmare, nu poate fi ignorată importanța percepției și a perspectivelor în comunicările interpersonale.

Activități de unitate
Activitatea 1: Tipuri de comunicare
Detalii despre sarcină
Ce mecanisme de comunicare internă folosește organizația dvs.? Oferiți un avantaj și un dezavantaj
fiecărei metode. Postează un rezumat pe forumul de discuții.
Raspuns
Răspundeți la cel puțin o persoană care sugerează cel puțin o modalitate de a face una dintre aceste
metode de comunicare mai eficiente.

Activitatea 2: Blogging
Detalii despre sarcină
In the context of your own workplace, suggest how blogging might be an effective means of
communication and post to the discussion forum.
Raspuns
Răspundeți la cel puțin o persoană care detaliază modul în care ideea lor de blogging ar putea fi utilă
la locul de muncă.

Întrebări de autoevaluare a unității
Intrebarea 1
List some of the barriers to effective communication

Răspunsuri de unitate la întrebări de autoevaluare
Raspuns 1
Unele dintre principalele bariere în calea comunicării includ:






Diferențe de putere
Diferențele dintre sexe
Imprejurimi fizice
Limba
Diversitatea culturală
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Resurse suplimentare de unitate
Link 1: Cum să începeți un discurs | Conor Neil | TED Global 2010
Detalii
http://www.conorneill.com Care sunt primele cuvinte ale unui discurs? Care ar trebui să fie prima
frază a unui discurs? Cum poți angaja o audiență din primul moment? Există 3 moduri de a începe un
discurs.
Link
https://youtu.be/w82a1FT5o88

Link 2: Cum să sune inteligent în TEDx Talk | Will Stehpen | TEDxNewYork
Detalii
Într-o discuție hilară, care scoate o zi de idei noi la TEDxNewYork, persoana amuzantă profesionistă
Will Stephen arată abilități de prezentare a probelor proaste pentru a te face să sună genial - chiar
dacă literalmente nu spui nimic. (Dezvăluire completă: această discuție vă este adusă de doi angajați
TED, care au urmărit o mulțime de discuții TED.)
Link
https://www.youtube.com/watch?v=8S0FDjFBj8o

Referințe
Covey, S. R. (1990) The Seven Habits of Highly Effective People. New York: Fireside Books, Simon and Schuster.
Handy, C. (1993) Understanding Organizations, 4th ed., London: Penguin Business.
Huczynski, Andzej & Buchanan, David, (2001) Organizational Behaviour- An Introductory Text, 4th ed., Harlow:
Pearson Education.
Mehrabian, Albert (1981). Silent Messages: Implicit Communication of Emotions and Attitudes (2nd ed.).
Belmont, CA: Wadsworth
Mullins, Laurie J. (2002) Management and Organizational Behaviour, 8th ed., London: FT-Prentice Hall.

REINNOVATE 2017-1-IE01-KA202-025689
Reinnovate | Modulul 3 | Gestionarea proiectului de cercetare

