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COMUNICARE ŞI RELAŢIONARE CONSTRUCTIVĂ 
 

DESCRIERE 

O relaţie este o experienţă împărtăşită 
de doi oameni şi nu o demonstraţie de 
abilităţi interpersonale individuale.  

De aceea acest program se 
concentrează pe formarea unor abilităţi 
de comunicare şi interacţiune colective 
care vor fi practicate în cadrul unei 
comunităţi (echipă, organizaţie). 

Acest program oferă o metodă eficace 
de gestiune a situaţiilor tensionate, 
conflictuale prevenind escaladarea 
dezacordurilor în conflicte şi 
transformând conflictele în probleme 
care trebuie rezolvate. 

Programul este structurat pe 3 nivele 
interdependente: comunicare 
intrapersonală, interpersonală şi 
organizaţională. 

CONŢINUT 

Introducere: Prezentarea programului – 
obiective, metodă şi aşteptările 
participanţilor şi exerciţiul-metaforă de 
cunoaştere interpersonală REŢEAUA 

Importanţa şi contextul comunicării: 
Exerciţiul O LUME FĂRĂ COMUNICARE şi 

Studiu de caz privind comunicarea 
organizaţională 

Comunicarea ca proces şi erorile în 
comunicare: activităţile structurate 
REPREZENTĂRI PERSONALE şi DICTAREA 
DESENULUI 

Înţelegerea comportamentului uman: 
Modelul VEZI – ACŢIONEZI - OBŢII. 
Acordarea şi primirea de feedback 
pentru modificarea comportamentului. 
Stiluri de comunicare. Dezvoltarea 
asertivităţii 

Caracteristicile relaţiilor constructive: 
Descoperirea cu ajutorul unui exerciţiu a 
acestora - Respect reciproc, încredere, 
productivitate, înţelegere reciprocă, 
capacitatea de auto-reglare 

Conversaţiile constructive: Materialul 
de construcţie pentru relaţiile 
constructive; 4 cerinţe; Modelul 
CONNECT – paşii conversaţiei; Joc de 
rol: exersarea utilizării Modelului 
CONNECT 

Comunicare performantă în echipă: O 
succesiune de activităţi de lucru în echipă 
urmate de sesiuni de reflecţie pentru a 
descoperi ingredientele esenţiale ale 
comunicării şi lucrului în echipă 
performante 

Comunicare organizaţională: Influenţa 
culturii organizaţionale asupra 
comunicării, stiluri de influenţare, 
comunicare interdepartamentală, 
procedurile ca formă de comunicare şi 
exerciţiile INSULA VIEŢII şi LEGO 
CONSTRUCŢIA 
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DATE DERULARE  

Durata: 2 zile 

Serii: 4-5 Aprilie, 18-19 Iulie, 5-6 
Decembrie 2009 

DATE LIMITĂ DE ÎNSCRIERE 

23 Martie, 6 Iulie, 23 Noiembrie 2009 

LOCUL 

Bucureşti, Centrul de Conferinţe 
UZINEXPORT, Bd. Iancu de Hunedoara 
6-8 (vis-a-vis de clădirea Guvernului din 
Piaţa Victoriei) 

STRUCTURA ZILEI DE TRAINING 

9.30 – 11.00 – Sesiune training 

11.00 – 11.15 – Pauza de cafea 

11.15 – 12.45 – Sesiune training 

12.45 – 13.15 – Dejun 

13.15 – 14.45 – Sesiune training 

14.45 – 15.00 – Pauza de cafea 

15.00 – 16.30 – Sesiune training 

INVESTIŢIE  

990 RON + TVA (19%) / participant 

Include: suport de curs, handout-uri, 
video training, caiete de lucru, 
certificat/diplomă de participare, 
pauzele de cafea, mesele de prânz 

DISCOUNTURI 

- 3% pentru înscrierea a 2 participanţi 

- 5% pentru înscrierea a mai mult de 3 
participanţi  

- 7% pentru cei care au participat în 
anul curent la un alt program de training 
din cadrul Academiei 

Discount-urile sunt cumulative! 

ÎNSCRIERE 

1. Descărcaţi Formularul de înscriere 
corespunzător acestui program de la 
www.gemba.ro/cursuri_deschise.html  

2. Completaţi Formularul de înscriere şi 
trimiteţi-l prin e-mail la 
doru.curteanu@gemba.ro  

INFORMAŢII 

021 337 13 77 

0722 260 158 
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