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RO

WOMEN IN - Telework for life-work reconciliation in EU: promoting women participation
and mobility, ref. 2011-1-ES1-LEO05-36491.
This project has been funded with support from the European Commission. This publication
reflects the views only of the author, and the Commission cannot be held responsible for
any use which may be made of the information contained there.

Telework for life-work reconciliation in EU: promoting women participation and mobility
Instrument de auto-diagnosticare WOMENin
Primiţi acest chestionar ca un mijloc de autoevaluare a abilităţilor dumneavoastră întrun mediu al muncii la distanţă. Rezultatele chestionarului ajută la alcătuirea unui plan
de formare personal, adaptat nevoilor dumneavoastră. Vă rugăm să răspundeţi la toate
întrebările cu sinceritate, acest lucru ne va ajuta să oferim formarea care corespunde
cel mai bine nevoilor dumneavoastră.
Vă rugăm indicaţi cunoştinţele dumneavoastră şi abilităţile referitoare la un anumit
subiect, utilizând o scală de la 0 la 5, unde 1 înseamnă nicio cunoştinţă sau cunoştinţe
minime, iar 5 înseamnă cunoştinţe şi abilităţi excelente.

A. Reconcilierea muncă viaţă
Î1: Cum consideraţi abilităţile dumneavoastră de management al timpului?
Gândiţi-vă la termenele şedinţelor, evaluarea încărcării muncii, gestiunea
distragerilor la locul de muncă, etc.
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R:1 Vă rugăm mergeţi la Modulul de formare 1 (Autogestiunea – competenţă cheie),şi
citiţi secţiunile 1.a (managementul timpului), 1.c (cum să ţineţi distragerile la distanţă),
1.e (organizarea spaţiului de lucru) şi 1.f (managementul schimbării). Nu uitaţi, dacă
aveţi neclarităţi, puteţi pune întrebări oricând pe forum.
R:2 Vă rugăm mergeţi la Modulul de formare 1 (Autogestiunea – competenţă cheie),şi
citiţi secţiunile 1.a (managementul timpului), 1.c (cum să ţineţi distragerile la distanţă),
1.e (organizarea spaţiului de lucru) şi 1.f (managementul schimbării). Veţi găsi
informaţii

familiare

şi

veţi

întâlni

secrete

valoroase

pentru

îmbunătăţirea

managementului timpului în munca de zi cu zi.
R:3 Vă rugăm mergeţi la Modulul de formare 1 (Autogestiunea – competenţă cheie) şi
citiţi secţiunile 1.a (managementul timpului), 1.c (cum să ţineţi distragerile la distanţă),
şi 1.f (managementul schimbării).
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R:4 Vă rugăm mergeţi la Modulul de formare 1 şi citiţi exerciţiile de la 1.a
(managementul timpului ) şi 1.f (managementul schimbării).
R:5 Felicitări! Abilităţile dumneavoastră de management al timpului par să fie
excelente. Vă rugăm să împărtăşiţi experienţa şi secretele dumneavoastră cu ceilalţi
lucrători la distanţă în cadrul platformei.
Î2: Cum consideraţi echilibrul muncă-viaţă în situaţia dumneavoastră actuală ca
lucrător la distanţă? La această întrebare, 1 înseamnă ‘nesatisfăcut deloc’ iar 5
înseamnă ‘foarte satisfăcut’.
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R:1 Vă rugăm mergeţi la Modulul 1 (Autogestiunea – competenţă cheie ) şi citiţi
secţiunile 1.b. (sesiunea de îndrumare). Nu uitaţi, dacă aveţi neclarităţi, puteţi pune
întrebări oricând pe forum.
R:2 Vă rugăm mergeţi la Modulul 1 (Autogestiunea – competenţă cheie ) şi citiţi
secţiunile 1.b. (sesiunea de îndrumare).
R:3 Vă rugăm mergeţi la Modulul 1 (Autogestiunea – competenţă cheie ) şi citiţi
secţiunile 1.b. (sesiunea de îndrumare). Nu trebuie neapărat să realizaţi sesiunea de
îndrumare, dar sfatul nostru este să o parcurgeţi. Veţi vedea că puteţi profita de ea.
R:4 Vă rugăm mergeţi la Modulul 1 (Autogestiunea – competenţă cheie ) şi citiţi textul
introductiv şi textele suplimentare ale secţiunii 1.b (sesiunea de îndrumare). Nu trebuie
neapărat să realizaţi sesiunea de îndrumare, dar citind aceste texte s-ar putea să aveţi
idei noi sau vă ajută să validaţi metodele dumneavoastră de echilibru sănătos muncăviaţă.
R:5 Felicitări! Aveţi un echilibru sănătos muncă-viaţă. . Vă invităm să împărtăşiţi
experienţa şi secretele dumneavoastră cu ceilalţi lucrători la distanţă în cadrul
platformei.

Î3: Cum consideraţi abilităţile dumneavoastră de management al stresului?
Gândiţi-vă la următoarele aspecte: Cât de des vă simţiţi stresat în timpul unei zile
de lucru? Vă simţiţi stresat sau relaxat în timpul liber sau la sfârşit de
săptămână? Când vă simţiţi stresat, aveţi un repertoar de tehnici de eliberare de
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stres la îndemână? 0 înseamnă că nu vă simţiţi confortabil cu managementul
stresului, 4 înseamnă că reuşiţi să gestionaţi situaţiile şi perioadele de stres
foarte bine.
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R:1 Vă rugăm mergeţi la Modulul 1 (Autogestiunea – competenţă cheie ) şi citiţi
secţiunea 1.e (tehnici de management al stresului). Vă rugăm realizaţi activitatea
opţională şi formulaţi un plan de relaxare. Nu uitaţi, dacă aveţi neclarităţi, puteţi pune
întrebări oricând pe forum.
R:2 Vă rugăm mergeţi la Modulul 1 (Autogestiunea – competenţă cheie ) şi citiţi
secţiunea 1.e (tehnici de management al stresului). Vă rugăm realizaţi activitatea
opţională şi formulaţi un plan de relaxare.
R:3 Vă rugăm mergeţi la Modulul 1 (Autogestiunea – competenţă cheie ) şi citiţi
secţiunea 1.e (tehnici de management al stresului).Nu este nevoie să realizaţi
activitatea opţională, dar vă sfătuim să o faceţi. Veţi vedea că puteţi profita de ea.
R:4 Vă rugăm mergeţi la Modulul 1 (Autogestiunea – competenţă cheie ) şi citiţi
secţiunea 1.e (tehnici de management al stresului). Nu este nevoie să realizaţi
activitatea opţională de formulare a unui plan de relaxare. Desigur, îl puteţi realiza dacă
simţiţi că vă este de ajutor.
R:5 Felicitări! Abilităţile dumneavoastră de management al stresului par să fie
excelente. Vă invităm să împărtăşiţi experienţa şi secretele dumneavoastră cu ceilalţi
lucrători la distanţă în cadrul platformei.

Î4: Vă simţiţi încrezător în abilităţile dumneavoastră de management al
proiectelor? Gândiţi-vă cât de uşor vă este să prioritizaţi, să coordonaţi diferitele
sarcini, să delegaţi, să gestionaţi termenele limită, etc.
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A:1 Vă rugăm mergeţi la Modulul 1 (Autogestiunea – competenţă cheie ) şi citiţi
secţiunea 1.d (managementul proiectelor). Nu uitaţi, dacă aveţi neclarităţi, puteţi pune
întrebări oricând pe forum.
A:2 Vă rugăm mergeţi la Modulul 1 (Autogestiunea – competenţă cheie ) şi citiţi
secţiunea 1.d (managementul proiectelor). Vă rugăm acordaţi o atenţie specială
tehnicilor de management al proiectelor.
A:3 Vă rugăm mergeţi la Modulul 1 (Autogestiunea – competenţă cheie ) şi citiţi
secţiunea 1.d (managementul proiectelor).
A:4 Vă rugăm mergeţi la Modulul 1 (Autogestiunea – competenţă cheie ) şi citiţi
secţiunea 1.d (managementul proiectelor). Nu este nevoie să citiţi informaţiile generale
despre managementul proiectelor, dar noi vă sfătuim să citiţi tehnicile de management
al proiectului. Aţi putea afla câteva idei noi, folositoare.
A:5 Felicitări! Abilităţile dumneavoastră de management al proiectului par să fie
excelente! Vă invităm să împărtăşiţi experienţa şi secretele dumneavoastră cu ceilalţi
lucrători la distanţă în cadrul platformei.

Î5: Sunteţi în general motivat pentru munca dumneavoastră ca lucrător la
distanţă? Vă place munca dumneavoastră şi credeţi că se potriveşte preferinţelor
personale? Şi ce puteţi spune despre abilităţile dumneavoastră de automotivare?
Credeţi că vă puteţi automotiva cu uşurinţă? Aveţi obiective clare în minte?
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R:1 Te rugăm să deschizi Modulul 2 (competenţă cheie - autoderetminarea) şi să
parcurgi secţiune 2.1 (cum vă simţiţi?), 2.2 (întrebări de explorare), 2.3 (cercul
satisfacţiei personale) şi 2.4 (încrederea este cheia).Nu uitaţi, dacă aveţi neclarităţi,
puteţi pune întrebări oricând colegilor pe forum.
R:2 Te rugăm să deschizi Modulul 2 (competenţă cheie - autoderetminarea) şi să
parcurgi secţiune 2.1 (cum vă simţiţi?), 2.2 (întrebări de explorare), 2.3 (cercul
satisfacţiei personale) şi 2.4 (încrederea este cheia).
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R:3 Te rugăm să deschizi Modulul 2 (competenţă cheie - autoderetminarea) şi să
parcurgi secţiune 2.1 (cum vă simţiţi?), 2.2 (întrebări de explorare), 2.3 (cercul
satisfacţiei personale) şi 2.4 (încrederea este cheia).
R:4 Te rugăm să deschizi Modulul 2 (competenţă cheie - autoderetminarea) şi să
parcurgi secţiune 2.1 (cum vă simţiţi?), 2.2 (întrebări de explorare), 2.3 (cercul
satisfacţiei personale) şi 2.4 (încrederea este cheia).). Nu este nevoie să citiţi textele
din secţiunile 2.2, 2.3. şi 2.4, dar noi vă sfătuim să faceţi acest lucru. Puteţi învăţa
câteva lucruri interesante şi valoroase care pot dezvolta mai mult abilităţile
dumneavoastră.
R:5 Felicitări! Abilităţile dumneavoastră de automotivare par să fie excelente! Vă
invităm să împărtăşiţi experienţa şi secretele dumneavoastră cu ceilalţi lucrători la
distanţă în cadrul platformei.

B. Munca la distanţă
Î6: Credeţi că sunteţi eficient cu folosirea programelor de birou disponibile (cum
sunt cele de procesare a cuvintelor, aplicaţii de calcul, Power Point, Access) astfel
încât să realizaţi sarcinile dumneavoastră cât mai uşor? Şi ştiţi cum să asiguraţi
securitatea online a datelor de lucru?
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R:1 Vă rugăm mergeţi la Modulul 3 (utilizarea ICT – competenţă cheie) şi parcurgeţi
secţiunile 3.a (software de birou general), 3.b (internet), 3.e. (cum să lucrăm pe mai
multe calculatoare) şi 3.f (aspect de securitate pentru lucrătorii la distanţă). Nu uitaţi,
dacă aveţi neclarităţi, puteţi pune întrebări oricând colegilor pe forum.
R:2 Vă rugăm mergeţi la Modulul 3 (utilizarea ICT – competenţă cheie) şi parcurgeţi
secţiunile 3.a (software de birou general), 3.b (internet), 3.e. (cum să lucrăm pe mai
multe calculatoare) şi 3.f (aspect de securitate pentru lucrătorii la distanţă).
R:3 Vă rugăm mergeţi la Modulul 3 (utilizarea ICT – competenţă cheie) şi parcurgeţi
secţiunile 3.a (software de birou general), 3.b (internet), 3.e. (cum să lucrăm pe mai
multe calculatoare) şi 3.f (aspect de securitate pentru lucrătorii la distanţă). În funcţie
de abilităţile şi cunoştinţele pe care credeţi că trebuie să le îmbunătăţiţi, vă rugăm să
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vizionaţi tutorialele sau să rezolvaţi exerciţiile. Este o bună idee să vizionaţi tutorialele
puse la dispoziţie de producătorii de software, dacă credeţi că aveţi cunoştinţe de lucru
cu programele. Aţi putea afla noi secrete sau trucuri.
R:4 Vă rugăm mergeţi la Modulul 3 (utilizarea ICT – competenţă cheie) şi parcurgeţi
secţiunile 3.a (software de birou general), 3.b (internet), 3.e. (cum să lucrăm pe mai
multe calculatoare) şi 3.f (aspect de securitate pentru lucrătorii la distanţă). Este posibil
ca tutorialele şi instrucţiunile să vă ajute, de aceea vă recomandăm să le citiţi/vizionaţi.
Vă rugăm parcurgeţi secţiunea 3.c.
R:5 Felicitări! Abilităţile dumneavoastră de ICT sunt excelente! Vă invităm să
împărtăşiţi experienţa şi secretele dumneavoastră cu ceilalţi lucrători la distanţă în
cadrul platformei.

Î7: Ştiţi cum să folosiţi mediile sociale? Ele pot fi foarte folositoare pentru munca
la distanţă, ştiţi pentru ce le puteţi folosi? Şi dacă aveţi nevoie de informaţii
despre unele sarcini de lucru, ştiţi unde să le căutaţi sau pe cine să contactaţi?
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R:1 Vă rugăm mergeţi la Modulul 3 (utilizarea ICT – competenţe cheie) şi parcurgeţi
secţiunea 3.c (mediile sociale/relaţiile în munca la distanţă), 3.d (software de
comunicare). De asemenea, mergeţi la Modulul 4 (competenţe de comunicare –
competenţe cheie) şi citiţi secţiunile 4.a (eticheta comunicării în munca la distanţă) şi
4.b (cum / de unde să obţinem informaţia). Nu uitaţi, dacă aveţi neclarităţi, puteţi pune
întrebări oricând colegilor pe forum.
R:2 Vă rugăm mergeţi la Modulul 3 (utilizarea ICT – competenţe cheie) şi parcurgeţi
secţiunea 3.c (mediile sociale/relaţiile în munca la distanţă), 3.d (software de
comunicare /Skype). De asemenea, mergeţi la Modulul 4 (competenţe de comunicare
– competenţe cheie) şi citiţi secţiunile 4.a (eticheta comunicării în munca la distanţă) şi
4.b (cum / de unde să obţinem informaţia).
R:3 Vă rugăm mergeţi la Modulul 3 (utilizarea ICT – competenţe cheie) şi parcurgeţi
secţiunea 3.c (mediile sociale/relaţiile în munca la distanţă), 3.d (software de
comunicare /Skype). De asemenea, mergeţi la Modulul 4 (competenţe de comunicare
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– competenţe cheie) şi citiţi secţiunile 4.a (eticheta comunicării în munca la distanţă) şi
4.b (cum / de unde să obţinem informaţia).
R:4 Vă rugăm mergeţi la Modulul 3 (utilizarea ICT – competenţe cheie) şi parcurgeţi
secţiunea 3.c (mediile sociale/relaţiile în munca la distanţă), 3.d (software de
comunicare /Skype). De asemenea, mergeţi la Modulul 4 (competenţe de comunicare
– competenţe cheie) şi citiţi secţiunile 4.a (eticheta comunicării în munca la distanţă) şi
4.b (cum / de unde să obţinem informaţia). Este posibil ca sarcinile să fie uşoare
pentru dumneavoastră, dar puteţi învăţa noi secrete.
R:5 Felicitări! Abilităţile dumneavoastră referitoare la mediile sociale şi comunicarea
online par să fie excelente!

Vă invităm să împărtăşiţi experienţa şi secretele

dumneavoastră cu ceilalţi lucrători la distanţă în cadrul platformei.

Î8: Cum vă simţiţi în privinţa abilităţilor de autopromovare? Gândiţi-vă la
prezentarea rezultatelor dumneavoastră şi la realizările de la muncă, prezentând
punctele tari şi abilităţile ca atare, obţinând recunoaşterea realizărilor din cadrul
companiei, respectul colegilor dumneavoastră, etc.
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R:1 Vă rugăm mergeţi la Modulul 4 (Abilităţi de comunicare – competenţe cheie) şi
parcurgeţi secţiunile 4.a (eticheta în comunicare în munca la distanţă) şi 4.d
(autopromovarea şi abilităţile de prezentare). Nu uitaţi, dacă aveţi neclarităţi, puteţi
pune întrebări oricând colegilor pe forum.
R:2 Vă rugăm mergeţi la Modulul 4 (Abilităţi de comunicare – competenţe cheie) şi
parcurgeţi secţiunile 4.a (eticheta în comunicare în munca la distanţă) şi 4.d
(autopromovarea şi abilităţile de prezentare).
R:3 Vă rugăm mergeţi la Modulul 4 (Abilităţi de comunicare – competenţe cheie) şi
parcurgeţi secţiunile 4.a (eticheta în comunicare în munca la distanţă) şi 4.d
(autopromovarea şi abilităţile de prezentare). Veţi învăţa opţiuni noi şi interesante
pentru prezentarea dumneavoastră şi a realizărilor dumneavoastră.
R:4 Vă rugăm mergeţi la Modulul 4 (Abilităţi de comunicare – competenţe cheie) şi
parcurgeţi secţiunile 4.a (eticheta în comunicare în munca la distanţă) şi 4.d
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(autopromovarea şi abilităţile de prezentare). Ştiţi multe despre autopromovare şi
prezentare, dar este posibil să aflaţi noi abordări în exerciţiul de prezentare.
R:5 Felicitări! Abilităţile dumneavoastră de autopromovare şi prezentare par să fie
excelente! Vă invităm să împărtăşiţi experienţa şi secretele dumneavoastră cu ceilalţi
lucrători la distanţă în cadrul platformei.

Î9: Cum aţi clasifica abilităţile dumneavoastră de negociere? Gândiţi-vă la
obţinerea rezultatelor dorite la negocierea unor probleme de muncă, dacă vă
simţiţi încrezător când negociaţi, dacă aveţi la îndemână o serie de tehnici de
negociere, etc.
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R:1 Vă rugăm mergeţi la Modulul 4 (Abilităţi de comunicare – competenţă cheie) şi
parcurgeţi secţiunea 4.e (abilităţi de negociere). De asemenea, parcurgeţi din nou
Modulul 1 (Autogestiunea – competenţă cheie) şi revizuiţi ‘cum să te pregăteşti pentru
o negociere’ partea secţiunii 1.d (managementul proiectului). Nu uitaţi, dacă aveţi
neclarităţi, puteţi pune întrebări oricând colegilor pe forum.
R:2 Vă rugăm mergeţi la Modulul 4 (Abilităţi de comunicare – competenţă cheie) şi
parcurgeţi secţiunea 4.e (abilităţi de negociere). De asemenea, parcurgeţi din nou
Modulul 1 (Autogestiunea – competenţă cheie) şi revizuiţi ‘cum să te pregăteşti pentru
o negociere’ partea secţiunii 1.d (managementul proiectului).
R:3 Vă rugăm mergeţi la Modulul 4 (Abilităţi de comunicare – competenţă cheie) şi
parcurgeţi secţiunea 4.e (abilităţi de negociere). Dacă vă simţiţi nesigur despre cum să
vă pregătiţi pentru o negociere reuşită, parcurgeţi din nou Modulul 1 (Autogestiunea –
competenţă cheie) şi revizuiţi ‘cum să te pregăteşti pentru o negociere’ partea secţiunii
1.d (managementul proiectului).
R:4 Vă rugăm mergeţi la Modulul 4 (Abilităţi de comunicare – competenţă cheie) şi
parcurgeţi secţiunea 4.e (abilităţi de negociere). Este posibil ca deja să ştiţi tehnicile
prezentate, dar în mod sigur veţi găsi câteva secrete şi un feedback folositor.

Agreement n°2011-1-ES1-LEO05-36491

9

Telework for life-work reconciliation in EU: promoting women participation and mobility
R:5 Felicitări! Abilităţile dumneavoastră de negociere par să fie excelente! Vă invităm
să împărtăşiţi experienţa şi secretele dumneavoastră cu ceilalţi lucrători la distanţă în
cadrul platformei.
Î10: Cum aţi clasifica cunoştinţele dumneavoastră despre drepturile şi obligaţiile
de lucrător la distanţă? Şi ştiţi de unde să obţineţi informaţii referitoare la
acestea?

Gândiţi-vă

la

contractele

colective,

asigurări

de

sănătate

şi

reglementările aferente, asigurări sociale, pe cine să contactaţi pentru a obţine
informaţii relevante şi corecte, etc.
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R:1 Vă rugăm mergeţi la Modulul 5 (abilităţi de antreprenoriat – competenţă cheie) şi
parcurgeţi secţiunea 5.a (drepturi/obligaţii juridice şi unde să găsim ajutor). Nu uitaţi,
dacă aveţi neclarităţi, puteţi pune întrebări oricând colegilor pe forum.
R:2 Vă rugăm mergeţi la Modulul 5 (abilităţi de antreprenoriat – competenţă cheie) şi
parcurgeţi secţiunea 5.a (drepturi/obligaţii juridice şi unde să găsim ajutor).
R:3 . Vă rugăm mergeţi la Modulul 5 (abilităţi de antreprenoriat – competenţă cheie) şi
parcurgeţi secţiunea 5.a (drepturi/obligaţii juridice şi unde să găsim ajutor).
R:4 . Vă rugăm mergeţi la Modulul 5 (abilităţi de antreprenoriat – competenţă cheie) şi
parcurgeţi secţiunea 5.a (drepturi/obligaţii juridice şi unde să găsim ajutor). Este posibil
să obţineţi informaţii suplimentare valoroase.
R:5 Felicitări! Aveţi cunoştinţe excelente despre legislaţia referitoare la munca la
distanţă. Vă invităm să împărtăşiţi experienţa şi secretele dumneavoastră cu ceilalţi
lucrători la distanţă în cadrul platformei.

Î11: Credeţi că aveţi abilităţi antreprenoriale bune?
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R:1 Vă rugăm mergeţi la Modulul 5 (abilităţi de antreprenoriat – competenţă cheie) şi
parcurgeţi secţiunea 5.a (drepturi/obligaţii juridice şi unde să găsim ajutor).
Autopromovarea de asemenea este o abilitate antreprenorială. Este posibil să doriţi să
recitiţi Modulul 4 (abilităţi de comunicare – competenţă cheie) şi să revizuiţi informaţia
de la secţiunea 4.d (autopromovarea şi abilităţile de prezentare). Nu uitaţi, dacă aveţi
neclarităţi, puteţi pune întrebări oricând colegilor pe forum.
R:2 Vă rugăm mergeţi la Modulul 5 (abilităţi de antreprenoriat – competenţă cheie) şi
parcurgeţi secţiunea 5.a (drepturi/obligaţii juridice şi unde să găsim ajutor).
Autopromovarea de asemenea este o abilitate antreprenorială. Este posibil să doriţi să
recitiţi Modulul 4 (abilităţi de comunicare – competenţă cheie) şi să revizuiţi informaţia
de la secţiunea 4.d (autopromovarea şi abilităţile de prezentare).
R:3 . Vă rugăm mergeţi la Modulul 5 (abilităţi de antreprenoriat – competenţă cheie) şi
parcurgeţi secţiunea 5.a (drepturi/obligaţii juridice şi unde să găsim ajutor).
R:4 . Vă rugăm mergeţi la Modulul 5 (abilităţi de antreprenoriat – competenţă cheie) şi
parcurgeţi secţiunea 5.a (drepturi/obligaţii juridice şi unde să găsim ajutor). Este posibil
să găsiţi informaţii suplimentare de valoare.
R:5 Felicitări! Abilităţile dumneavoastră antreprenoriale par să fie excelente! Vă invităm
să împărtăşiţi experienţa şi secretele dumneavoastră cu ceilalţi lucrători la distanţă în
cadrul platformei.

Î12: Munca la distanţă înseamnă petrecerea celei mai mari părţi a timpului acasă,
fără colegi. Vă puteţi simţi incluşi în comunicarea socială sau despărţit şi izolat
de colegii dumneavoastră. Aveţi o gamă de posibilităţi de a fi inclus şi de a
păstra comunicarea socială cu colegii dumneavoastră?

1

2

3

4

5

R:1 Vă rugăm mergeţi la Modulul 4 (abilităţi de comunicare – competenţă cheie) şi
parcurgeţi secţiunile 4.b (cum / de unde să obţinem informaţia) şi 4.c (Cum să fim
incluşi în comunicarea socială). Puteţi reciti secţiunea despre mediile sociale (3.c) şi
despre software-ul de comunicare (3.d) din Modulul 3 (utilizarea ICT – competenţă
cheie). Nu uitaţi, dacă aveţi neclarităţi, puteţi pune întrebări oricând colegilor pe forum.
R:2 Vă rugăm mergeţi la Modulul 4 (abilităţi de comunicare – competenţă cheie) şi
parcurgeţi secţiunile 4.b (cum / de unde să obţinem informaţia) şi 4.c (Cum să fim
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incluşi în comunicarea socială). Puteţi reciti secţiunea despre mediile sociale (3.c) şi
despre software-ul de comunicare (3.d) din Modulul 3 (utilizarea ICT – competenţă
cheie).
R:3 Vă rugăm mergeţi la Modulul 4 (abilităţi de comunicare – competenţă cheie) şi
parcurgeţi secţiunile 4.b (cum / de unde să obţinem informaţia) şi 4.c (Cum să fim
incluşi în comunicarea socială).
R:4 Vă rugăm mergeţi la Modulul 4 (abilităţi de comunicare – competenţă cheie) şi
parcurgeţi secţiunile 4.b (cum / de unde să obţinem informaţia) şi 4.c (Cum să fim
incluşi în comunicarea socială). Aţi putea învăţa noi tehnici valoroase pentru susţinerea
reţelelor sociale cu colegii dumneavoastră.
R:5 Felicitări! Abilităţile dumneavoastră de comunicare par să fie excelente! Vă invităm
să împărtăşiţi experienţa şi secretele dumneavoastră cu ceilalţi lucrători la distanţă în
cadrul platformei.

Î13: În prezent, lucrăm adesea cu oameni din diferite ţări şi culturi şi aceste
situaţii de muncă interculturale necesită o conştientizare specifică şi acordarea
atenţiei interculturalităţii. Sunteţi familiar cu conceptul şi cu implicaţiile lui
pentru comunicarea indirectă din cadrul muncii la distanţă?

1

2

3

4

5

R:1 Vă rugăm mergeţi la Modulul 6 (Abilităţi interculturale şi aspecte de muncă –
competenţe

cheie)

şi

parcurgeţi

secţiunile

6.a

(introducere

în

interculturalitate/diversitate) şi secţiunea 6.b (stereotipuri naţionale/culturale). Nu uitaţi,
dacă aveţi neclarităţi, puteţi pune întrebări oricând colegilor pe forum.
R:2 Vă rugăm mergeţi la Modulul 6 (Abilităţi interculturale şi aspecte de muncă –
competenţe

cheie)

şi

parcurgeţi

secţiunile

6.a

(introducere

în

interculturalitate/diversitate) şi secţiunea 6.b (stereotipuri naţionale/culturale).
R:3 Vă rugăm mergeţi la Modulul 6 (Abilităţi interculturale şi aspecte de muncă –
competenţe

cheie)

şi

parcurgeţi

secţiunile

6.a

(introducere

în

interculturalitate/diversitate) şi secţiunea 6.b (stereotipuri naţionale/culturale). La

Agreement n°2011-1-ES1-LEO05-36491

12

Telework for life-work reconciliation in EU: promoting women participation and mobility
secţiunea 6.a, focalizaţi-vă pe textul ‘Diversitate culturală în Europa’ şi la implicaţiile
acestuia asupra comunicării în munca la distanţă.
R:4 Vă rugăm mergeţi la Modulul 6 (Abilităţi interculturale şi aspecte de muncă –
competenţe

cheie)

şi

parcurgeţi

secţiunile

6.a

(introducere

în

interculturalitate/diversitate) şi secţiunea 6.b (stereotipuri naţionale/culturale). Ştiţi deja
despre interculturalitate şi sunteţi conştient despre diferenţele convenţionale.
Focalizaţi-vă pe exerciţiul de la secţiunea 6.b.
R:5 Felicitări! Abilităţile dumneavoastră de comunicare interculturală par să fie
excelente! Vă invităm să împărtăşiţi experienţa şi secretele dumneavoastră cu ceilalţi
lucrători la distanţă în cadrul platformei.
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