
Modulul 12 

Lucrul în echipă 



Definiție EQF 

Cunoştinţe 

• Elevul obține 

cunoștințe 

despre avantajele 

și tehnica în 

echipă 

Aptitudini 

• Elevul capătă 

abilități despre 

tehnica muncii în 

echipă 

Competenţe 

• Elevul află și 

capătă 

competența de a 

fi un lider al 

muncii în echipă 

și conduce 

grupul 



Introducere 

„Niciunul dintre noi nu este la fel de inteligent ca noi toți”. (Ken Blanchard) 

 

Organizațiile sunt mai susceptibile să funcționeze mai bine atunci când personalul lucrează eficient în 
echipă. Cu un bun lucru în echipă, creează o mai bună sinergie și performanță. Efectul combinat al echipei 
este mai mare decât suma eforturilor individuale. 

Un bun lucru în echipă se bazează pe: 

• Oameni care lucrează spre un scop comun; 

• Aptitudinile și rolurile colaborează pentru a atinge un astfel de obiectiv, cu beneficii și pentru indivizi. 

 . 

Source: PowerPoint clipart 



Ce este munca în echipă? 

Ce este munca în echipă și de ce este important? 

 

Munca în echipă este doar o cooperare între un grup de oameni care lucrează la o sarcină? 

 

Când te uiți la ceea ce face o echipă bună, munca în echipă este mai mult decât un grup 

de oameni care lucrează bine împreună pentru a atinge un obiectiv comun, creând o 

atmosferă de lucru pozitivă și sprijinindu-se reciproc. 

 

Definiția dicționarului de lucru în echipă este: 

 

„Acțiunea combinată a unui grup, în special atunci când este eficientă.” 

Source: PowerPoint clipart 



Lucru eficient în echipă (1) 

Când este eficient lucrul în echipă? 

 

Lucrul în echipă este eficient atunci când: 

 

• Indivizii își folosesc și își dezvoltă punctele forte; 

• Oamenii construiesc relații puternice de lucru și colaborează 

bine; 

• Combinația dintre punctele forte și munca în echipă crește 

performanța și rezultatele . 

Source: PowerPoint clipart 



Lucru eficient în echipă (2) 

Pentru munca eficientă în echipă, managerii trebuie să alinieze atuurile indivizilor și să se concentreze pe 

rezultate semnificative. 

 

Cea mai cunoscută teorie a muncii în echipă este „modelul etapelor echipei” a lui Bruce Tuckman. 

 

Teoria se bazează pe faptul că echipele nu pornesc complet formate, ci cresc într-o echipă și trec prin etape 

definite, de la grupuri de indivizi, la echipe coerente, axate pe sarcini. 

Formare 
Furtuna 

Normalizare 

Implementare 



Formare (1) 

 

 

 

 
 

Formarea este atunci când indivizii se 

reunesc, dar nu se cunosc: oamenii 

încearcă să-și găsească locul în echipă, 

lucrează reciproc și se întreabă de ce sunt 

aici! 

Pentru a vă ajuta, vom analiza următoarele 

tehnici și factori de construire a echipei : 

• Rezultate; 

• Puncte tari; 

• Lucru in echipa; 

• Aliniere. 

Formare 

Source: PowerPoint clipart 



Formare (2) 

 

 

 

 
 

Rezultă tehnicile de construire a echipei 

Stabiliți rezultatele pe care echipa trebuie să le obțină. 

Dovada sugerează că echipele cu obiective clare și 

semnificative se formează mult mai rapid decât cele fără 

goluri. Prin urmare: 

• Stabiliți o viziune și scopul echipei; 

• Stabiliți un sens clar al identității și scopului; 

• Stabiliți rezultate semnificative pe care echipa trebuie 

să le obțină; 

• Privește ce rezultate semnificative dorește să obțină 

echipa; 

• Stabiliți sarcini de echipă pentru echipă; 

Formare 

Source: PowerPoint clipart 



Formare (3) 

 

 

 

 
 

Punctele forte ale tehnicilor de construire a echipei 

Aflați punctele forte ale membrilor echipei: 

 

• Selectați membrii echipei pe baza punctelor tari 

clare; 

• Determinați ce abilități și puncte forte sunt 

necesare; 

• Priviți cum punctele forte ale individului pot 

contribui la rezultate; 

• Explorați la ce echipă trebuie să fie bun. 

• Concentrați-vă asupra dezvoltării individuale în 

această etapă. 

Formare 

Source: PowerPoint clipart 



Formare (4) 

 

 

 

 

 
 

Tehnici de construire a echipei de lucru în echipă 

Concentrați-vă pe dezvoltarea relațiilor în echipă. Acest 

lucru va veni cu timpul ținând cont de punctele tari ale 

popoarelor; apoi, puteți vedea unde oamenii se pot 

completa. 

 

Alinierea tehnicilor de team building 

Apoi, concentrează-te pe reunirea indivizilor și alinierea 

în spatele unui sens clar al motivului pentru care există 

echipa. Clarificați rezultatele, asigurând în același timp 

punctele tari individuale și relațiile se dezvoltă, astfel 

încât oamenii se completează reciproc. 

Formare 

Source: PowerPoint clipart 



Furtuna 

 

 

 

 
 

Furtuna este atunci când oamenii încep să se vadă ca făcând 

parte dintr-o echipă. Cu toate acestea, în această etapă, se 

pot provoca reciproc, șeful echipei, ce face echipa și cum 

trebuie făcute lucrurile. După cum sugerează titlul etapei, aici 

pot apărea conflictele, confruntările și diferențele. Aceasta 

poate duce la o pierdere a performanței sau a concentrării. 

Furtuna 

Source: PowerPoint clipart 



Normalizarea 

 

 

 

 
 

Normalizarea este atunci când oamenii încep să se 

adune, dezvoltând procese, stabilind reguli 

fundamentale, clarificând cine face ce și cum se vor 

face lucrurile. Acest lucru este adesea denumit 

„unire”. 

Normaliza

rea 

Source: PowerPoint clipart 



Implementarea 

 

 

 

 
 

Implementarea este atunci când accentul este pus 

atât pe sarcină, cât și pe echipă pentru a oferi 

sinergie. Deci, oamenii lucrează eficient împreună. 

 

Construirea echipei este importantă în această 

etapă pentru a analiza: 

• Indivizii care devin mai buni la ceea ce sunt 

buni; 

• Indivizii se dezvoltă într-un mediu de echipă; 

• Punctele forte suplimentare se reunesc; 

• Punctele forte sunt apreciate; 

• Recunoașterea și recompensa se acordă; 

• O provocare, dar echilibrată cu acordarea de 

sprijin. 

Implement

area 

Source: PowerPoint clipart 



Model de etape de echipă 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

„Modelul etapelor echipei” al lui Bruce Tuckman poate fi văzut ca fiind prea simplu și face ca 

construirea echipei să pară prea liniară și secvențială. Uneori, echipele se pot „bucla” în 

dezvoltarea lor. De exemplu, o echipă poate merge între normalizare și furtuna, până când încep 

să funcționeze sau sunt desființate! 

Source: PowerPoint clipart 



Importanța lucrului în echipă 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

De ce este importantă munca în echipă? 

Un lucru este să creezi o echipă, dar un altul să creezi munca în 

echipă. Lucru in echipa: 

• Motivează unitatea la locul de muncă și favorizează prietenia și 

loialitatea; 

• Oferă eficiență și productivitate îmbunătățite și permite împărțirea 

volumului de muncă; 

• Oferă perspective diferite și feedback prin diferite gânduri, perspective, 

oportunități și abordări de rezolvare a problemelor; 

• Oferă mari oportunități de învățare, învățând de la alții, perspectivă 

din perspective diferite și învățând concepte noi; 

• Oferă sinergie la locul de muncă oferind sprijin reciproc. 

Source: PowerPoint clipart 



Abilitați de lucru în echipă 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

Care sunt abilitățile de lucru în echipă? 

 

Ce face o echipă bună? Definirea dicționarului echipei este „Un grup de oameni care se reunesc 

pentru a atinge un scop comun.” 

Dacă ne gândim la rolurile oamenilor într-o echipă și ne uităm la rolurile echipei lui Belbin, 

putem începe să vedem abilitățile necesare pentru o bună muncă în echipă 

Source: PowerPoint clipart 



Roluri de echipă (1) 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

Rolurile echipei pot fi împărțite în 2 grupuri: sarcini și procese. 

Sarcinile se concentrează pe „ce” și cum se finalizează. Acestea 

sunt: 

Formator, implementator, finalizator, evaluator, plantator, 

specialist 

Procesele se concentreaza pe „cum” și persoanele implicate. 

Acestea sunt: coordonatorul, investigatorul și lucrătorul în 

echipă. 

Managerii de echipă examinează abilitățile echipelor și ce 

abilități sunt disponibile, 

Oamenii tind să fie concentrați pe sarcini sau pe proces, nu într-

un amestec. 

Source: PowerPoint clipart 



Roluri de echipă (2) 
 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

Lucrator in echipa 

Persoană care ajută 

echipa să lucreze 

eficient prin susținerea 

relațiilor personale 

anchetator 

Persoană care adună 

resurse și informații 

externe pentru a vă 

ajuta 

Plantator 

Persoană care 

generează idei și soluții 

creative, nu toate sunt 

practice 

evaluatorul 

O persoană care se 

pricepe la evaluarea 

critică a ideilor și 

propunerilor și la luarea 

deciziilor 

Formator 

Persoana care duce 

lucrurile la bun sfârșit, 

are o idee clară despre 

direcția dorită 

Executant 

Persoană care 

realizează lucrurile, 

transformând discuția 

în acțiune și activitate 

practică 

finisor 

Persoană care se 

concentrează pe 

finalizarea sarcinilor 

Coordonator 

Persoană care 

gestionează dinamica 

grupului, adesea cu rol 

de conducere 

Specialist 

Persoană care aduce 

cunoștințe de 

specialitate în grup 



Abilități de sarcină 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

• Care sunt abilitățile de sarcină? 

• 1) Organizarea și planificarea abilităților. Pentru a fi organizat este esențial, trebuie să știi 

ce trebuie să faci și când. Abilități bune de gestionare a timpului. 

• 2) Luarea deciziilor. Luarea deciziilor este crucială pentru a duce la bun sfârșit lucrurile, dar 

este important să adunați informații pentru a lua o decizie corectă, dar uneori orice decizie 

este mai bună decât niciuna. Aceasta necesită muncă în grup și unele compromisuri și 

disponibilitatea de a accepta deciziile altor persoane. 

• 3) Rezolvarea problemelor. Oamenii concentrați pe sarcini sunt buni la rezolvarea 

problemelor. 

• Plantele caută idei creative pentru a rezolva problema, iar implementatorii vor transforma 

ideile în acțiuni practice. 



Abilități de proces (1) 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

• Care sunt abilitățile procesului? 

• 1) Abilități de comunicare. Buni coordonatori, lucrători în echipă și investigatori sunt buni 

în comunicarea verbală, la ascultarea activă și la interogare. 

• 2) Abilitatea de a construi raport. Dezvoltați un sentiment de armonie, construiți raporturi 

cu ceilalți. 

• 3) Abilități de persuasiune și influență. Abilitatea de a convinge și influența pe ceilalți, 

astfel încât grupul să poată înainta. 

• 4) Abilități de facilitare. Gestionarea înseamnă a facilita, important în munca în echipă. 



Abilități de proces (2) 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

• 5) Abilități de feedback. Este esențial să oferiți și să primiți feedback. Ajută la prevenirea 

conflictelor. 

• 6) Abilități de a organiza ședințe Toate echipele au întâlniri, astfel încât cineva va avea 

nevoie de abilități bune pentru a conduce astfel de întâlniri. Acesta este adesea un 

coordonator calificat. 

• 7) Abilități de soluționare a conflictelor. Majoritatea echipelor vor exista opinii și medii 

diferite, acest lucru poate duce la conflict, gestionarea acestor conflicte sau chiar soluționarea 

acestora este importantă. 

Source: PowerPoint clipart 



5 seturi de îndemânare de bază 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

Toate abilitățile de sarcină și proces se bazează pe 5 seturi 

de abilități de bază: 

Ascultare 
Comunicare 

Managementul 

conflictelor 

Fiabilitate 

Respect 

Source: PowerPoint clipart 



Comunicare 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

Un membru bun al echipei trebuie să-și comunice clar 

ideile. Comunicarea poate fi verbală și nonverbală. 

• Comunicare verbală (claritate, calm, politețe și accentul vorbirii) 

• Comunicarea non-verbală (expresii faciale, tonul și tonul vocii, 

gesturile, limbajul corpului și distanța fizică între ele) 

 

Tehnicile de comunicare sunt: 

• Tratament tăcut, le permite celorlalți să vorbească. Întreabă întrebări. 

• Ascultați și oferiți feedback. Observați și oferiți feedback. Arată 

empatie și entuziasm. Fii atent cu alegerea limbii. Simțul umorului și al 

zâmbetului. Fii sincer. 

• Tratați în mod egal. 

Comunicare 

Source: PowerPoint clipart 



Ascultare 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

O parte din comunicare este ascultarea. Oamenii trebuie să poată asculta 

ideile și preocupările celorlalți pentru a fi un membru eficient al echipei. 

Un ascultător activ va pune întrebări, va demonstra îngrijorare și va folosi 

indicii non-verbale. 

 

Tehnicile de ascultare activă sunt: 

• Crearea încrederii și crearea raportului. Arată îngrijorare și parafrazare. 

• Nonverbal, cum ar fi încuviințarea, contactul ocular și aplecarea în față. 

• Expresii precum „văd”, „știu”, „sigur”, „OK” sau „înțeleg”. 

• Întrebări deschise. Clarificarea întrebărilor. 

• Aștept să vă dezvăluiți părerea. 

• Dezvăluirea unor experiențe similare. 

Ascultare 

Source: PowerPoint clipart 



Fiabilitate 

 

 

 

 
 

Pentru ca alții să aibă încredere în cineva, trebuie să fie un membru de 

încredere al echipei. Deci, termenele sunt îndeplinite și sarcinile atribuite 

sunt finalizate. Acest lucru va câștiga încrederea colegilor. 

 

Tehnicile de fiabilitate sunt: 

• Gestionează angajamentele și gândește-te la angajament. 

• Concentrați-vă pe scale de timp. 

• Știi când să spui nu. 

• Comunicați proactiv pentru a evita surprizele. 

• Respectă timpul, al tău și al celorlalți și fii conștient de sine. S 

• tarta si finisaj. 

• Fii sincer. 

Fiabilitate 

Source: PowerPoint clipart 



Managementul conflictelor 

 

 

 

 
 

Aptitudinea importantă este aceea de a media problemele între membrii 

echipei. Negociază pentru rezolvarea disputelor și asigură-te că toată 

lumea este mulțumită de alegerile echipei. 

 

Tehnicile de gestionare a conflictelor sunt: 

• Asertivitatea. 

• Ascultare activă și manifestarea empatiei. 

• Managementul sau facilitarea grupului. 

• Mediați o soluție acceptabilă reciproc. 

• Gândiți-vă creativ pentru a găsi o soluție. 

• Documentați conflictul astfel încât să luați responsabilitatea. 

Managementul 

conflictelor 

Source: PowerPoint clipart 



Respect 

 

 

 

 
 

Oamenii sunt mai deschiși să comunice dacă văd respect unul față de 

celălalt. 

Tehnicile de respectare sunt: 

 

• Folosirea numelui unei persoane. 

• Realizarea contactului vizual. 

• Ascultând activ, pentru a face o persoană să se simtă apreciată. 

• Încurajarea. 

• Felicitări și mulțumiri pentru sarcinile pe care le-au făcut. 

• Să fii sensibil la gândurile și sentimentele altora. 

• Sa fii fi de ajutor. 

Respect 

Source: PowerPoint clipart 



Concluzie 

Abilitățile de lucru în echipă nu sunt doar o abilitate, ci un 

set de alte abilități care încurajează o echipă să lucreze mai 

eficient pentru a atinge un scop final. 

 

„Dacă vrei să mergi repede, mergi singur; 

dacă vrei să pleci departe, 

MERGI ÎMPREUNĂ." 

(Proverb african) 
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