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Obiectiveꓽ
• dobândirea unor abilități de comunicare într-un mediu interetnicꓼ
• creșterea gradului de conștientizare cu privire la antidiscriminare, toleranța și incluziune socială.

Comunicarea reprezintă modul în care relaționăm cu cei din jurul nostru, în cadrul oricui tip de activitate, 
începând de la nivelul familiei și continuând cu viața socială și profesională

Se realizează: 
• direct: prin cuvinte, gesturi, mimică
• indirect: prin intermediul ziarelor, cărților, filmelor, telefonului, radioului, televiziunii, internetului, etc. 

Comunicarea se dovedește o necesitate, fiind un proces continuu 
ce presupune o interacțiune permanentă între oameni, desfășurată 
simultan prin canale multiple.
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EMIȚĂTOR                                               RECEPTOR



FACTORII CARE INFLUENȚEAZĂ COMUNICAREA 
⇒ Motivaţia ⇒ Ascultarea eficientă ⇒ Respectul ⇒ Empatia ⇒ Întrebarile deschise ⇒ Limbajul utilizat

CARE SUNT REGULILE UNEI COMUNICĂRI EFICIENTE?

ASCULTĂ CU ATENȚIE!

RESPECTĂ PUNCTUL DE VEDERE AL CELORLALȚI!

FOLOSEȘTE ÎNTREBĂRI DESCHISE!
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CARE SUNT BARIERELE COMUNICĂRII?

PUTEM APLICA DOUĂ SCENARII:
Primul scenariu: În timp ce adolescentul vorbește despre 
problema pe care o întâmpină în relația cu profesorul sau 
facilitatorul utilizează bariere în comunicare. Îi arată că 
nu-l ascultă, dă ordine, amenință, îi ține predici, morală, 
dă sfaturi, îl judecă, îl critică, se preface că este ocupat cu 
altceva și nu-l ia în seamă, etc. 
Dupa 2 minute, îl oprește, spunându-i: “Până acum, am 
folosit în mod intenționat barierele în comunicare. Îmi 
pare rău pentru asta. Acum te voi asculta, te rog să-mi 
spui despre ce este vorba!” 
Al doilea scenariu: De data aceasta, sunt folosite 
metodele de ascultare activă. Modalitățile nonverbale prin 
care ne manifestăm ascultarea activă nu sunt potrivite în 
orice situație și în toate culturile.
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BARIERELE COMUNICĂRII SUNT: 
• Onomatopee precum: “hmmm/ îhi” 
• Zâmbetul - Acesta poate să arate faptul că ascultătorul este atent la cele spuse; poate, de asemenea, 

să indice acordul ascultătorului în legătură cu cele spuse. Zâmbetul, combinat cu înclinări ale capului, indică 
faptul că mesajele sunt ascultate și întelese. 

• Contactul vizual - Este normal și de obicei îl încurajează pe receptor să îl privească pe emițător. 
Atenție însă la persoanele timide unde contactul vizual poate fi intimidant. De aceea, contactul vizual 
trebuie susținut în funcție de situație, fiind combinat cu zâmbetul și alte mesaje nonverbale. 

• Postura - Aceasta poate spune enorm despre emițător și receptor în timpul interacțiunii dintre aceștia. 
Ascultătorul sau receptorul atent va tinde să se încline înainte sau într-o parte atunci când stă jos. Alte 
semne ale unei ascultări active includ înclinarea ușoară a capului sau sprijinirea capului pe o mână. 

• Oglindirea - Folosirea unor expresii faciale asemănătoare cu cea a emițătorului, poate să indice 
faptul că receptorul ascultă cu atenție cele comunicate. Expresia facială a receptorului ajută în exprimarea 
înțelegerii și empatiei în situații emoționale.

• Concentrarea - Ascultătorul activ nu va fi preocupat în același timp de altceva, nu se va uita la ceas, 
nu se va juca cu părul, nu va mâzgăli pe hârtie, etc.
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CE GREȘIM ATUNCI CÂND COMUNICĂM?

 ȚIPĂM/ RIDICĂM VOCEA JIGNIM

 UMILIM  AMENINȚĂM 

 SUNTEM NEATENȚI JUDECĂM

 CRITICĂM ÎNVINUIM

 ETICHETĂM NU SUNTEM ATENȚI

„Spune-mi şi voi uita; arată-mi  
şi îmi voi aminti, implică-mă şi voi înţelege”. 

John Gay (1685 – 1732) 


