
E P  0 3 8
C O O P E R A R E A  Ș I
C O M P E T I Ț I A

OBIECTIV 

> Dezvoltarea înțelegerii cooperării și competiției.

ÎNȚELEGÂND COOPERAREA ȘI COMPETIȚIA

Cooperarea este o parte importantă a găsirii unei rezoluții sau a unei modalități de a lucra cu alții. Aceasta implică

adesea un compromis - dar ajută la atingerea obiectivelor comune.

Competiția este un concurs între rivali. un eveniment sau un concurs la care participă persoane pentru a stabili

superioritatea sau supremația într-o anumită zonă.

COMPARAREA COOPERĂRII ȘI A CONCURENȚEI

1a. Cooperarea este un proces de colaborare pentru recompense comune.

1b. Concurența este un proces în care indivizii sau grupurile se luptă pentru un anumit scop.

2a. Calitățile precum conștientizarea naturală, înțelegerea, ajutorarea și atitudinea altruistă este necesară pentru

cooperare.

2b. Pentru concurență, încrederea în sine, aspirații puternice, spiritul aventurii și disponibilitatea de a suferi și de a lupta,

sunt necesare.

3a. Cooperarea nu are limite, deoarece o persoană poate depăși orice măsură pentru a ajuta pe altul.

3b. Competiția e limitată și condiționată de norme.

4a. Cooperarea e întotodeauna benefică și de obicei aduce rezultate pozitive.

4b. Competiția constructivă e întotdeauna benefică însă competiția necontrolată e periculoasă și dăunătoare.

5a. Cooperarea oferă satisfacție și mulțumire pentru oameni.

5b. Concurența poate provoca satisfacție, precum și nemulțumire.

6a. Gradul de soluționare a multor probleme și dispute internaționale furnizat de cooperare este mai mare.

6b. Concurența poate contribui la progresul socio-economic precum și la bunăstarea generală dar nu există nici o șansă

pentru soluționarea problemelor și disputelor internaționale.

O CONCURENȚĂ SĂNĂTOASĂ DUCE LA O MAI MARE COOPERARE

Cooperarea ar trebui să domine în cadrul unei organizații, în timp ce concurența ar trebui să domine între organizații.

Concurența tinde să creeze o mai mare cooperare iar o cooperare mai strânsă te face mai competitiv. Dacă pierdeți

concurența, pierdeți cooperarea. Avem nevoie de ambele pentru a stimula punctele forte ale ambelor.

APPLICAȚIE

> Notează trei moduri concrete în care poți combina competiția cu cooperarea în echipa ta.
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RESURSE

> Mai multe de la Dr Natanael Costea: www.eq.org.au

> Abonează-te pe Apple Podcasts

> Abonează-te pe Google Play

CONECTEAZĂ-TE

> Facebook: www.facebook.com/eq.org.au

> Instagram: www.instagram.com/eq.org.au

http://www.masatto.ro/
http://www.eq.org.au/
http://www.eq.org.au/
https://podcasts.apple.com/ro/podcast/a-bit-of-clarity/id1548160911
https://podcasts.google.com/feed/aHR0cHM6Ly9mZWVkcy5jYXB0aXZhdGUuZm0vYS1iaXQtb2YtY2xhcml0eQ
http://www.facebook.com/eq.org.au
http://www.instagram.com/eq.org.au

