
3FII un MENTOR!

 

A sta în faţa unui grup de oameni şi a ţine 
o prezentare nu este acelaşi lucru cu a 
facilita discuţii şi, mai departe, a facilita 
dezvoltarea celorlalţi. Fiecare dintre cele 2 
roluri necesită un set diferit de competenţe 
şi aptitudini.

Primul pas, şi cel mai important, este să 
înţelegi faptul că un trainer nu este un 

profesor, un trainer este un facilitator.

• eşti un model pentru întregul grup, 
indiferent dacă îţi propui sau nu 
aceasta;

• comportamentul tău îi încurajează 
sau îi descurajează pe ceilalţi atunci 
când trebuie să se implice într-o 
sarcină. Uneori poţi face gesturi 
evidente, uneori sunt reperate 
gesturi subtile – impactul lor este 
întotdeauna unul puternic

Trainerul  
esTe un  
faciliTaTor

Ca facilitator
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a. contactul vizual: acesta trebuie 
menţinut cu toţi participanţii şi nu 
doar cu o parte dintre aceştia

b. înclină capul într-o atitudine neutru 
aprobatoare: zâmbeşte când celălalt 
vorbeşte, dă din cap arătându-i că îl 
asculţi, fără a-ţi exprima în mod clar 
acordul sau dezacordul faţă de ceea 
ce spune

c. evită gesturile care pot distrage 
atenţia de la ceea ce spui sau de 
la ceea ce spun ceilalţi – menţine 
atenţia membrilor asupra mesajului 
transmis

a. reţine şi utilizează ideile celorlalţi 
(„Aşa cum a menţionat Andrei....”, 
„La fel cum spunea şi Maria....”)

b. acceptă emoţiile exprimate de 
ceilalţi, fără a menţiona dacă le 
şi împărtăşeşti: „Înţeleg că eşti 
confuz acum....”, „Am văzut că eşti 
fericită....”

c. ai grijă la modul în care formulezi 
întrebările. Atunci când începi 
o întrebare prin cuvinte precum 
Cum...,  În ce context... ai mai 

Modalităţi 
NON-VERBALE 

prin care 
poţi încuraja 

grupul

Modalităţi 
VERBALE 
prin care 

poţi încuraja 
grupul
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multe şanse ca răspunsurile să fie 
elaborate.

d. evită întrebările care încep prin 
sintagma De ce. Sunt întrebări care 
îl pun pe celălalt în postura de a se 
justifica.

Într-un grup de persoane, aproape 
întotdeauna vei găsi  acei participanţi care 
să-şi dorească să testeze limitele în ceea 
ce te priveşte. Uneori o fac evident, alteori 
sunt mai subtili. Prin experienţă înveţi 
să-i identifici şi să previ orice formă de 
manifestare a comportamentelor dăunătoare 
teambuilding-ului.

Mai jos sunt câteva exemple de 
comportamente dificile, tipologii de 
cursanţi dificili.

Atenţie!!!! Evită să cataloghezi oamenii, 
identifică acele comportamente care sunt 
supărătoare pentru tine, raportează-te la 
comportament şi nu la persoană.

COMpORtAMENtE  
difiCiLE 
cu care te 
întâlneşti  într-o 
viaţă de trainer
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• Are o opinie cu privire la orice
• Se oferă voluntar oricând
• Oferă mereu sugestii trainerului sau 

celorlalţi
• Caută să fie mereu în centrul atenţiei

Pentru a menţine firul roşu al discuţiilor, 
creează sesiuni suplimentare în pauză, unde 
să participe doar cei interesaţi de anumite 
teme, astfel având posibilitatea de a detalia 
anumite subiecte, iar în timpul programului 
poţi rămâne doar la discuţiile planificate.

• Abordează greşit sarcinile şi 
nu înţelege cerinţele pe care le 
formulezi

• Rămâne mereu în urmă 

Atunci când trebuie executate sarcini 
individuale, asigură-te că a înţeles ceea ce 
trebuie să facă, rugându-l să parafrazeze 
cerinţa.

• Este mereu împotriva a ceea ce spui 
sau a ceea ce spun ceilalţi membri 
ai grupului

1. ParTiciPanTul 
PovesTiTor

2. ParTiciPanTul 
aerian

3. ParTiciPanTul 
osTil
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• Pune mereu la îndoială 
veridicitatea celor spuse de trainer 
sau competenţele de care acesta dă 
dovadă 

Evită discuţiile în contradictoriu. Exprimă 
clar faptul că îi accepţi punctul de vedere 
şi explică cum că nu întotdeauna trebuie să 
avem toţi aceeaşi perspectivă. 

• Refuză să vadă punctul de vedere al 
celorlalţi

• Prin faptul că se opune mereu  
ideilor manifestate de ceilalţi, caută 
zonele de compromis

Dacă încăpăţânarea nu este acompaniată de 
ostilitate, poţi tranşa problema, exprimând 
punctul tău de vedere, explicând de ce 
este important ca anumite activităţi să se 
realizeze aşa cum ai propus tu. Totodată, 
este bine să îl inviţi la o discucţie, mai târziu, 
pentru a-i oferi posibilitatea de exprimare 
a ideilor, fără, însă, a afecta bunul mers al 
lucrurilor în echipă.

4. ParTiciPanTul
încăPățânaT
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• Aproape fiecare grup are o persoană 
tăcută, care pare să fie foarte atentă 
la tot ce se întâmplă, dar nu are 
iniţiativă

• De multe ori, aceste persoane au 
idei folositoare pentru grup, însă ele 
rămân neexprimate.

Cată să oferi un cadru în care fiecare 
participant să fie nevoit să răspundă la o 
întrebare şi apreciază public răspunsul 
oferit de persoanele care, în general, sunt 
tăcute.

• Se percepe ca fiind superior 
trainerului şi oricărei alte persoane 
din grup

• Atunci când doreşte să îşi exprime 
punctul de vedere foloseşte citate, 
oferind astfel mai multă autoritate 
spuselor sale

 
Pentru ideile pe care le exprimă, fără să 
îl contrazici, oferă şi alte perspective care 
să întărească faptul că nu este deţinătorul 
adevărului cu privire la orice subiect.

5. ParTiciPanTul 
TăcuT

6. ParTiciPanTul 
aToTșTiuTor




