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Schimbări în contextul muncii 
de acasă
• gata cu trezitul cu noaptea-n cap;
• gata cu cafeaua băută pe fugă;
• gata cu traficul infernal;
• mai mult timp pentru treburile casei;

... o aparentă 
binecuvântare ...



Mulți dintre noi experimentăm 
pentru prima dată munca de 

acasă full time. Astfel pot 
apărea diverse îngrijorări

referitoare la:
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... totuși...

Cum putem face față provocării?

╸ performanța în munca de 
predare și cercetare;

╸ relația cu colegii;
╸ menținerea unei limite între 

muncă și activitățile legate de 
casă.



1a. Ce spun studiile de specialitate?
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Angajatorii pot asigura o mai bună funcționare 
prin crearea de oportunități și practici care să:
╸ reducă nivelul de ambiguitate (ex. 

trasarea unor obiective clare);
╸ reducă nivelul de stres (ex. Să ofere 

angajaților programe de consiliere 
psihologică);

╸ mențină sentimentul de coeziune 
socială (ex. întâlniri on-line cu scop de 
socializare / “cafea virtuala”).



1b. Ce spun studiile de specialitate?
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Angajații trebuie să fie atenți la impactul fizic și 
psihic al muncii de acasă, prin:
╸ Spațiu de lucru adecvat;
╸ Conectarea și deconectarea de la 

muncă;
╸ Balansarea activităților legate de 

muncă cu cele legate de 
familie/casă;

Bine, dar care ar fi 
recomandările concrete?



1. MENȚINE RUTINA ZILNICĂ
Dacă te trezeai la 6 a.m., dacă făceai sport înainte de 
lucru, dacă îți plăcea să te îmbraci frumos pentru job 
- continuă cu această rutină. 

În caz contrar, dacă ne trezim la ora 11 a.m., nu mai 
facem sport și rămânem în pijamale, vom începe 
curând să ne simțim neadecvat și nu mai trăim un 
sentiment de normalitate.

Pentru cei care au copii, menținerea rutinei din 
perioada pre-pandemie este esențială! Altfel, copiii 
vor percepe timpul petrecut acasă ca și cum ar fi 
”timp liber” și nu vor mai fi motivați să învețe și să 
finalizeze sarcinilor școlare.
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2. NU FOLOSI TIMPUL EXTRA PENTRU MUNCĂ
Înainte șeful și colegii te vedeau cum ”tragi 
tare”. Acum poate vor crede că ”tragi chiulul”.

Dacă nu mai pierzi timp în trafic, poate ar fi 
indicat să muncești în plus, să arăți că ești în 
continuare productiv?
Asemenea abordare va face mai dificilă 
distincția dintre muncă și viața privată. 
Folosește timpul extra avut la dispoziție pentru 
a asculta un podcast, a citit o carte, a urmări 
un documentar.
Menține limita între muncă și viața privată!
Marchează finalul perioadei zilnice de muncă!
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3. FOLOSEȘTE OPORTUNITĂȚILE DE 
CONECTARE VIDEO
Suntem ființe sociale și avem nevoie de ”indicii 
sociale” (gesturi, mimică, intonație). Este 
esențial să vedem în continuare oamenii cu 
care comunicăm!

Folosește platforme, precum Zoom, Google 
Meets, WebEx sau MsTeams, pentru a te 
revedea cu colegii și prietenii.

Dacă te simți inconfortabil în a te expune video, 
utilizează măcar chatul Messenger. Nu te 
rezuma doar la comunicare prin e-mail.



9

4. IA PAUZE DE LA MUNCĂ
La lucru, mai schimbai o vorbă cu colegul/a, 
ieșeai scurt la o cafea, adică mai luai și pauze 
de la muncă.

Pentru a ne proteja ochii și sănătatea mintală, 
este important să mai facem și pauze. Putem 
utiliza Clockify pentru a monitoriza cât timp 
petrecem în fața calculatorului.

Ideal, este recomandat să avem pauze de 
mișcare de 10 minute la fiecare oră și 
jumătate! 
Putem să alternăm intervalele de muncă în 
poziție sezând cu cea în picioare.



10

5. ASIGURĂ UN SPAȚIU DE LUCRU 
ERGONOMIC
Aranjează-ți biroul și spațiul de lucru astfel încât 
să fie cât mai ordonat, liniștit și confortabil.

Încearcă să mai schimbi locul în care lucrezi, din 
când în când. Micile modificări dau senzația unui 
spațiu nou de lucru și pot să determine o 
creștere a productivității.

Dacă spațiul de muncă este fix, asigură-te că 
este destul de luminat. Poate adaugăm o 
plantă? Când vorbești la telefon, mergi în altă 
cameră.



Predarea online – trucuri pentru tranziție
╸ Nu transformați toată prelegerea 

obișnuită în material video
╸ Alternați predarea live cu secvențe 

înregistrate (exemple, comentarii s.a.)
╸ Încurajați studenții să se implice și să 

dea feedback
╸ Inițiați interacțiuni frecvente cu 

studenții (întrebări, solicitați exemple)
╸ Identificați și susțineți studenții în 

dificultate
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