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„Tehnici de comunicare ”



• Cine poate să nu comunice pentru 1 minut?

• Voluntari?         

• ………………………………………………………..

• Comunicare verbala versus comunicare nonverbala

• Descriere proces comunicare
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Schema generala a proceselor comunicative, aşa cum a fost concepută de 
întemeietorii teoriei comunicării, Claude Shanon şi Warren Weaver, în lucrarea 
fundamentală „The Mathematical Theory of Communication”, 1949. 

În structura sistemului se identifică existenţa următoarelor elemente:  

1) Sursa emiţătoare/Emiţător de mesaje (EM);  

2) Mesajul transmis (M);  

3) Aparatul de transmitere/Transmiţător (T);  

4) Semnalul transmis (ST);  

5) Canal de transmitere (C);  

6) Semnal recepţionat (SR);  

7) Aparat de recepţie/Receptor (R) şi  

8) Destinatarul mesajului (DM) 
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Bariere în calea unei comunicări eficiente

• Încercaţi să schiţaţi câteva bariere de comunicare pe care le-aţi întâlnit 
la școală. 

• Încercaţi să motivaţi şi cauza care a dus la apariţia acestor bariere.

• Ce provoacă probleme de comunicare între colegi? Dar între profesori 
și elevi/ studenți?

a) Diferenţe de personalitate şi de percepţie. 

Persoane cu background, cunoştinţe, valori, aşteptări, experienţă şi 
interese diferite percep acelaşi fenomen în mod diferit.

b) Reacţiile emoţionale: 

Reacțiile emoționale de furie, dragoste, frică, ură, frustrare etc. 
influenţează felul în care înţelegem şi transmitem mesajele.
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c) Tendinţa de a evalua. 

Oamenii obișnuiesc să evalueze să judece, şi aprobe (sau dezaprobe) 
afirmaţiile unei persoane. 

Adevărata comunicare apare însă atunci când reuşim să evităm 
judecăţile de valoare înainte de a ne asculta interlocutorul.

d) Idei preconcepute. 

De multe ori suntem surprinşi de atitudinea unei colege/coleg, pentru 
că imaginea pe care ne-am format-o (adesea în mod artificial) despre 
ea/el nu prevedea un astfel de comportament.
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e) Solicitări conflictuale ale rolului. 

Profesorii au atât roluri de predare, cât şi de suport socio-emoţional, 
adică să învețe elevii/ studenții şi simultan să acorde atenţie nevoilor 
sufleteşti şi dorinţelor acestora. Mulţi profesori au dificultăţi în 
echilibrarea acestor două solicitări ale rolului lor.

g) Efectul statutului funcţiei

S-a constatat că statutul membrilor unui grup afectează modelul de 
comunicare, manifestându-se dorinţa clară de a comunica mai 
degrabă cu oameni cu acelaşi statut sau cu statut superior.

Acelaşi fenomen se întâlneşte şi la nivelul colegilor, care au tendinţa să 
pună prea puţin preţ pe comunicarea cu colegi pe care nu îi consideră 
“de nasul lor”.
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h) Timpul. 

Am trăit şi trăim într-un secol al vitezei în care ni se cere 
promptitudine, atitudine pozitivă, consecvenţă şi…….perfecţiune, la 
locul de muncă.

Nu mai avem timp şi nici chef să comunicăm cu cei din jur (profesori, 
colegi etc.).

i) Diferenţele dintre sexe. 

Bărbaţii şi femeile au stiluri diferite de a comunica. Femeile cer 
informaţii, în timp ce bărbaţii evită aceasta.

Stilul feminin pare a fi mai permisiv, facilitând crearea unui climat mai 
intim, de colaborare în timp ce cel bărbătesc este mai mult orientat 
spre acţiune, informal şi de deţinere a controlului.
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Comunicare non-verbală - modalităţi:

vocea, 

gesturi, 

posturi,

atingerea, 

vestimentaţia,

proximitatea,

teritorialitatea, 

ambientul. 
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Comunicare non-verbală 

Gesturile exprimă în principal stări afective. Faţa şi ochii, prin 
complexitatea expresiilor posibile pot transmite o mulţime de 
mesaje, dar în acelaşi timp descifrarea acestora este la fel de 
complicată, din cauza multitudinii de emoţii resimţite de fiinţa 
umană (teamă, mânie, dezgust, fericire, tristeţe etc.) cât şi a 
vitezei cu care expresiile se succed. 

Vocea, prin ea însăşi, ne poate transmite mesaje clare prin
modul cum se comunică - ton, viteză, volum, înălţime, numărul
şi lungimea pauzelor; accentul, este de asemenea, deosebit de
important în semantica frazei.
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Comunicare non-verbală 

Atingerea implică de asemenea propriile sale semnificaţii, 
diferenţe considerabile constatându-se de la o cultură la alta. 

Vestimentaţia, deşi poate avea şi semnificaţii ambigue, este 
folosită de unii indivizi pentru a transmite celorlalţi mesaje 
clare asupra propriei lor persoane (statut social, profesiune, 
atitudini personale etc.). 

Teritorialitatea (spaţiul fix asupra căruia avem un "drept")
comunică de asemenea foarte mult în legătură cu statutul
social al indivizilor.
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Comunicare non-verbală 

Proximitatea (folosirea zonei din imediata apropiere) ne dă 
de asemenea indicii asupra tipului de mesaj pe care un 
individ doreşte să-l comunice. Sunt definite patru 
asemenea zone (distanţa de intimitate, personală, socială şi 
publică). Desigur acestea diferă în funcţie de tipul de 
cultură. 

Ambientul poate determina un anumit tip de comunicare
prin crearea unei atmosfere de confort sau disconfort
pentru interlocutori, cu toate consecinţele ce derivă de aici.
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Comunicare non-verbală

Palma deschisă este asociată cu adevărul, 
onestitatea, supunerea, umilința.

Când oamenii doresc să arate că sunt deplin sinceri 
și onești, întind una sau amândouă palmele 
deschise către celălalt.

Poziția de supunere

Poziția de dominare
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Mâinile în poziție de coif sunt folosite de 
cei care sunt siguri pe ei.

Coiful îndreptat în sus este o poziție obișnuită 
când cel în cauză își expune părerile și ideile 
sale.

Coiful îndreptat în jos este utilizat de cel care 
mai degrabă ascultă, decât vorbește.



16

Acoperirea gurii  - Dacă cineva utilizează 
acest gest în timp ce vorbește, faptul arată 
că respectivul minte.

Atingerea nasului – este similar acoperirii 
gurii, dar pentru ca gestul să nu fie atât de 
evident se atinge nasul.
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Mâna închisă așezată pe obraz, adesea cu 
degetul arătător ațintit în sus, exprimă o 
apreciere pozitivă din partea celui care 
ascultă.

Când cel care ascultă începe să-și 
folosească mâna ca suport pentru cap, 
înseamnă că a apărut starea de plictiseală.
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Gest al mângâierii barbiei arată că 
ascultătorul ia o decizie.

Gesturi de plesnire cu palma a capului. 
Este folosit ca semnal al frustrării sau 
mâniei. 

Ex. "Nu voi mai greși niciodată!"
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Oamenii utilizează gestul brațelor 
încrucișate atunci când nu sunt de acord cu 
cele auzite.

Palmele strânse pumn trădează o atitudine 
ostilă.
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Apucarea mâinii este un gest de 
superioritate-încredere.

Cel care îl folosește își expune, printr-un act 
inconștient de curaj, părțile sale 
vulnerabile: stomacul, inima, beregata.

Atitudine care exprimă superioritatea.
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Atitudine care exprimă superioritatea. 

Adepții acestui gest se balansează adesea 
pe tălpi înainte și înapoi, creând impresia că 
sunt mai înalți.

Degetul mare ieșit în afară din buzunarul de 
la spate încearcă să ascundă atitudinea 
de superioritate.

Gestul este utilizat și de femei atunci când 
vor să domine.
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Barbații își aranjează cureaua de la ceas, își 
verifică conținutul portofelului, își freacă 
mâinile, etc.

Femeile folosesc diverse obiecte, cum ar fi 
poșeta, portofelul etc. ca barieră de 
protecție.
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Gesturi de încrucișare a picioarelor (piciorul ca 
barieră de protecţie)

Încrucișarea gleznelor înseamnă reprimarea 
unei atitudini negative, a unei senzații negative, 
a nervozității sau fricii.

La barbați acest gest este adesea însoțit de 
așezarea pumnilor pe genunchi sau 
de apucarea strânsă cu amândouă mâinile a 
brațului scaunului. 

Când un individ îsi încrucișează gleznele, 
mental el "își mușca buzele".
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Poziție defensivă în picioare. Majoritatea 
oamenilor adoptă această poziție când se găsesc 
în mijlocul unor indivizi necunoscuți sau puțin 
cunoscuți.

Procesul de detensionare

Îndată ce oamenii încep să se simtă bine într-un 
grup și fac cunoștintă cu ceilalți, prezintă 
întreaga gamă nescrisă a mișcărilor, de la poziția 
defensivă a încrucișării brațelor și picioarelor 
până la gestul deschis al relaxării.
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Indicatori de interes

Prin orientarea trupului se manifestă 
interesul și este exclusă a treia 
persoană.

Orientarea piciorului reflectă 
interesul fiecărei persoane.
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Indicatori de interes

Cea de-a treia persoană este acceptată în 
grup.

Cea de-a treia persoană nu este 
acceptată în grup.



Vă mul țumesc! ☺


