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COMUNICAREA
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Alocă cel puţin o oră din programul tău pentru a discuta cu elevii despre comunicare. Explică-le că aceasta
se poate face atât prin limbajul verbal cât şi prin cel non-verbal, că este direct dar şi indirect.
Discută cu ei de ce consideră că este importantă comunicarea atât verbală cât şi non-verbală.
Iată câteva informaţii pe care le poţi împărtăşi elevilor tăi:
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1. LIMBAJ - reprezintă orice sistem de semne (litere, cuvinte, desene etc.) care ne ajută să transmitem
ceva. Comunicarea prin limbaj poate fi:
a. Directă când două sau mai multe persoane discută direct, faţă-în-faţă;
b. lndirectă prin telefon, scrisoare, scrisoare electronica (e-mail), fax etc.
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2. VESTIMENTAŢIE: reprezintă îmbrăcămintea, încălţămintea, accesoriile. Poate arăta starea de spirit a
unei persoane şi poate lăsa sau completa o impresie bună sau mai puţin bună despre o persoană. Când este vorba
de un interviu pentru ocuparea unui loc de muncă, vestimentaţia are un rol covârşitor; astfel încât doar
vestimentaţia poate fi cea care duce la acceptarea sau respingerea din partea angajatorului.
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3. POSTURA: reprezintă poziţia corpului. Poate arăta starea de spirit a unei persoane, poate trăda emoţia
sau încrederea în sine, etc.
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4. TIMP: face referire la generaţiile din care aparţin persoanele care comunică. Ca şi distanţele, percepţia
şi semnificaţiile timpului diferă de la o persoana la alta şi de la o cultura la alta.
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5. DISTANŢA: reprezintă spaţiul dintre cei care comunică; diferă în funţie de apropierea afectivă între
persoane (distanţele şi spaţiile sunt mai mici când comunica membrii unei familii sau nişte prieteni şi cresc cand
comunicarea are loc intre colegii de serviciu, in fata unui şef sau a unui director, la şedinte etc.).
Distantele şi spaţiile păstrate între oameni când comunica unii cu altii difera de la un popor la altul sau de
la o cultura la alta. (Ex. sunt popoare la care, indiferent de relatiile care exista sau nu intre persoane, comunicarea
se face foarte aproape -italieni, francezi etc.)
6. ATITUDINE: reprezinta gesturile şi mimica care completeaza comunicarea şi care pot arata ca o
persoana este calm a sau grava, relaxata, serioasa, inchisa sau deschisa, ironică etc.

INFORMAŢII PENTRU ELEVI:
Comunicarea este o componentă indispensabilă şi în ceea ce priveşte orientare spre
o carieră.
Prin comunicare, noi ne facem cunoscuţi pentru ceilalţi, ne prezentăm cunoştinţele,
abilităţile, aptitudinile, valorile, interesele, deprinderile, scopurile în baza cărora
suntem sau nu acceptaţi şi apreciaţi.
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EXERCIŢIU
Citeşte situaţiile de mai jos.
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SITUAŢIA I. Eşti în clasă, la ora de limba engleză. La un moment dat, profesoara îî arage atenţia lui Ionel:
- Ionel, fii atent!
- Dar nu am făcut nimic, răspunde Ionel. Numai pe mine mă vedeţi! strigă el. Le voi spune părinţilor!
Continuă Ionel pe un ton ridicat.
Colegii încep şi ei să vocifereze. Unii îi iau apărarea lui Ionel. Alţii sunt de acord cu doamna profesoară.
Până la sfârşitul orei nu s-a mai putut continua lecţia.
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SITUAŢIA II. Eşti la şcoală. Este o zi obişnuită de şcoală. Ca în fiecare zi, colegii tăi sunt îmbărcaţi curat şi
îngrijit şi au caietee şi cărţile pentru ore. Doar Marcel a venit, ca de fiecare dată, îmbărcat în nişte pantaloni scurţi
şi un tricou necălcat, încălţat în şlapi şi cu un singur caiet la brâu, în curea.

Situaţia 2
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Situaţia 1
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Identifică ce forme sau moduri de comunicare au fost ilustrate în situaţiile de mai sus. Trece-le în tabelele
de mai jos.

REŢINE:
Nu comunicăm doar prin vorbire ci comunicăm prin tot corpul!
Comunicăm prin felul cu spunem (tonul vocii, ritmul vorbirii, accentuarea anumitor
cuvinte etc.) prin expresia feţei şi prin poziţionarea corpului, prin gestică şi prin
distanţa la care ne poziţionăm faţă de interlocutor, prin modul de a ne îmbrăca,
machia, prafuma etc.
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