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Beneficiar: 

Asociatia	Edulife	

Furnizor: 

DEVELOPING EFFECTIVE 
COMMUNICATION SKILLS  

 
Locația - Ljubliana, Slovenia  
 
Participanti: 3 formatori 
 
Perioada:	09.05.2016 -13.05.2016 

	
Skupina Primera	

Mobilitatea 2 

	

Sprijinul Comisiei Europene pentru producerea acestei publicații 
nu constituie o aprobare a conținutului, care reflectă numai punctul 
de vedere al autorilor, iar Comisia nu poate fi responsabilă pentru 

orice utilizare care poate fi făcută din informațiile conținute de 
aceasta publicatie. 



	
		

Programul cursului: 
 
Ziua1 
-Spargerea ghetii , introducere în analiza tranzacțională ( 
AT ) . 
-Introducere în teoria comunicarii: proces, canale, cadre 
de referință, concepte: starile eu-lui, tranzacțiile, opțiuni 
de tranzacționare, diagnoza starilor eu-lui, analiza 
tranzacțiilor1: tranzacții simple și complexe , tranzacții 
complementare și încrucișate. 
Ziua2 
-Analiza tranzacțiilor2: tranzacții ulterioare, a treia 
regula 
-Comunicarea non-verbală și joc de rol în triade 
-Pozitii existentiale, introducere la redefinire și reduceri 
-Stroke-uri, mesaje de tip sandwich 

Cursul "Developing Effective Communication Skills". 
Ljubliana, Slovenia (08.05.2016 – 14.05.2016) 

Cunostintele, abilitatile si competentele dezvoltate de participantii la cursul 
de formare centrat pe comunicarea eficienta vor sta la baza elaborarii unui 
Kit de comunicare eficienta, a brosurii informative ,,Comunicarea 
eficienta-reguli si beneficii” și a suportului de curs “Calea spre o 
comunicare eficienta”. 

Ziua3 
-Oglindire, potrivire,potrivire 
incrucisata,nepotrivire, integrarea abilității de 
comunicare și joc de rol în triade  
Ziua4 
-Jocuri psihologice și rolul lor în comunicare 
-Exemple de jocuri psihologice la locul de 
muncă, și practicarea jocului de rol 
-Analiza jocurilor cu triunghiul dramatic al lui 
Karpman. 
Ziua5 
-Integrarea cunoștințelor și competențelor, 
transferul de învățare la locul de muncă, 
supravegherea de la egal la egal 
-Observații finale, feedback 

Beneficii participanti: identificarea si intelegerea deficientelor în procesul de comunicare, dinamica psihologică în procesul de comunicare; 
depășirea barierelelor în procesul de comunicare; gestionarea  eficienta a conflictele; identificarea comportamentelor, emotiilor, gandurilor 
ce impiedica dezvoltarea umana la potential maximum pentru eliminarea comportamentelor disfunctionale si a intaririi relatiilor positive. 


