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Servicii de trei stele

1. Nu pot trăi fără … 
Alegeți dintre imaginile de mai jos pe cele care reprezintă obiectele sau elementele fără care 
viața de zi cu zi v-ar fi imposibilă. 
Pe scara de la 1 (vital), 2 (esențial), 3 (necesar), 4 (indiferent) la 5 (inutil), enumerați-le în 
ordinea importanței pe care o reprezintă pentru voi. Explicați fiecare alegere în parte. 

a.

e.

i.

b.

f.

j.

c.

g.

k.

m.

d.

h.

l.

1. VITAL - Este vital să dețin un/o                                  , pentru că … … … … …

2. ESENȚIAL -                                îmi este esențial deoarece ... … … … …

3. NECESAR - Pentru mine -                               este necesar(ă), fiindcă … … … … …

4. INDIFERENT -  Pot trăi și fără                                    , întrucât … … … … …

5. INUTIL - Cum eu … … … … … … …,                                    îmi este complet inutil.
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Imaginați-vă că v-ați căsătorit(ă), aveți copii și sunteți nevoit(ă) să vă luați un al doilea serviciu, pentru 
a face față cheltuielilor crescânde ale familiei. Vi se oferă soluția de a lucra de acasă, seara și în weekend. 
Mărturisiți-i unui amic/amice, care v-a văzut îngândurat, situația în care vă aflați și la ce anume va 
trebui să renunțați (vezi obiectele de mai sus și activitățile asociate cu ele) în noile circumstanțe. Pentru 
explicații, folosiți termenii: deoarece, fiindcă, întrucât, pentru că. 

Lucrați în pereche, cu colegul, apoi schimbați rolurile.

Am citit, adesea, despre poveștile de viață ale unor oameni de succes care au pornit de la zero. 
Cunoașteți câteva? Dați exemple. Ce meserii au practicat, de pildă, unii dintre marii actori ai 
Hollywood-ului până să devină celebri? Unii au fost descoperiți chiar la locul de muncă și li s-a 
propus, pe loc, o carieră de actor!

Vizionează convorbirea telefonică care urmează și rezumă, într-o frază, scopul ei și, într-o altă 
frază, de ce acesta nu a fost atins.

   Scop: ______________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

   Eșec: ______________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

Viziționați din nou materialul și decideți dacă afirmațiile de mai jos sunt adevărate (A) sau false (F), pe 
baza dialogului telefonic audiat: 

 a. Domnișoara apelează telefonic o familie care dorește ajutor plătit. 

 b. Tânăra inspiră încredere pe întregul parcurs al conversației. 

 c. Domnișoara, de fapt, nu încearcă să se angajeze, ci să se cazeze la hotel. 

 d. Din conversație reiese că domnișoarei îi place să gătească. 

e. Doamna apelată este nemulțumită de lipsa de modestie a tinerei.  
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Enunțurile de mai jos rezumă dialogul audiat, dar sunt amestecate. Numerotați-le în ordinea firească. 

Reiese că domnișoara consideră că, în calitate de angajată, are mai degrabă drepturi decât îndatoriri.

Domnișoara o lămurește, declarând că și-a dobândit experiența lucrând la un număr mare de familii 
pentru perioade scurte de timp. 

Doamna dorește să cunoască motivul pentru care domnișoara nu a rămas mult timp la niciuna dintre 
familiile care o angajaseră anterior. 

Răspunde o doamnă care e interesată în primul rând dacă a mai lucrat undeva.

Domnișoara se laudă cu o experiență bogată.

Doamna se arată surprinsă că, în ciuda tinereții acesteia, domnișoara pare să fi acumulat o asemenea 
experiență.

Doamna reacționează ironic la pretențiile exagerate ale domnișoarei și îi sugerează să își caute o slujbă 
la familia regală, unde, poate, i s-ar oferi ceea ce-și dorește.

O domnișoară apelează telefonic o familie care a plasat un anunț de angajare într-un ziar.

Ce post urmărea să obțină tânăra?  Faceți o listă cu defectele de care face dovadă domnișoara din 
conversație, care au dus la neangajarea ei. Prin comparație, pentru fiecare dintre ele, stabiliți calitățile 
care ar fi condus la rezultatul opus: 

Defecte

__________________________________

__________________________________

__________________________________

__________________________________

Calități

__________________________________

__________________________________

__________________________________

__________________________________

Citiți listele de mai jos și subliniați, în fiecare dintre ele, cuvântul care nu se potrivește: 

a. inginer electronist, voluntar, recepționer, medic, profesor

b. spital, clinică, farmacie, hypermarket, ministerul sănătății, facultatea de medicină

c. card de credit, abonament transport în comun, legitimație de bibliotecă, carte de vizită, card de identitate 

d. meserie, profesie, pregătire, dans de societate, perfecționare, program de lucru  

e.  schimb de noapte, înot, lectură, relaxare, divertisment  
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Mai jos aveți o serie de denumiri de profesii sau meserii. Plasați-le în caseta corespunzătoare, 
în funcție de îmbrăcămintea folosită la locul de muncă:

manichiuristă   polițist    medic        actor     pompier  inginer electronist

informatician         profesor universitar   operator call-center   vânzător ambulant stomatolog   

educatoare      ambulanțier  farmacist  electrician  mecanic     coafeză 

     doctor anestezist   portar   medic veterinar recepționer  scriitor     bancher învățătoare             

pilot de avion laborant   însoțitoare de zbor           bonă           asistent social          menajeră             

         însoțitor         persoane cu handicap   

1. 

__________________________

__________________________

__________________________

__________________________

__________________________

__________________________

2. 

__________________________

__________________________

__________________________

__________________________

__________________________

__________________________

4. 

__________________________

__________________________

__________________________

__________________________

__________________________

__________________________

3. 

__________________________

__________________________

__________________________

__________________________

__________________________

__________________________

5. 

__________________________

__________________________

__________________________

__________________________

__________________________

__________________________
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Se spune că e bine să respecți regula de opt: opt ore de muncă, urmate de opt ore de relaxare și, în 
final, opt ore de somn. Tot mai mulți dintre noi, însă, își fac timp și pentru activități de voluntariat. 
Imaginați-vă că sunteți  voluntari într-o asociație umanitară care are în derulare un proiect de activități 
extracurriculare pentru copiii din familiile disfuncționale din comunitate. Într-o primă etapă, sarcina 
voastră este de a atrage și alți doritori de a se implica.  Pentru aceasta, apelați la mai multe categorii de 
persoane și canale de lansare a apelului. Gândiți-vă la un titlu al campaniei și la un text generic, pe care 
îl veți elabora, apoi, în mai multe variante, în funcție de destinatar și de mediul de comunicare. 

Lucrați în grup!

Canal de 
Comunicare

Tip de Text Destinatar

- mesaj telefonic Familia

- mesaj pe rețea de socializare   Prieteni

- fluturaș Membrii comunității

- email Colegi

- scrisoare clasică Politicienii din teritoriu


