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1. DESCRIEREA MODULULUI
1.1.

Despre ce e vorba

Comunicarea eficientă cu ceilalți este o abilitate personală importantă a vieții de zi cu zi, fiind
esențială și pentru funcționarea grupului și a comunității. Lipsa competențelor de comunicare
în rândul adulților slab calificați este un factor care afectează negativ bunăstarea acestui grup
de populație prin creșterea riscului de a se afla într-o situație de excluziune socială. Acest
lucru este confirmat de rezultatele unui sondaj realizat la începutul proiectului DECENT, care
a arătat că, deși nu la fel de grav ca în alte domenii, respondenții au avut probleme serioase cu
unele aspecte legate de comunicare. De exemplu, în cazul Spaniei, 50% dintre respondenți au
recunoscut că nu folosesc întotdeauna limbajul corpului în timp ce comunică cu oamenii și că
întâmpină probleme în a comunica ceea ce vor să spună.
Având în vedere acestea, scopul principal al acestui modul este de a furniza o serie de
instrumente care să permită educatorilor și instructorilor de adulți să îmbunătățească
competențele de bază necesare în ceea ce privește „comunicarea eficientă” între adulți slab
calificați care sunt expuși riscului de excluziune socială (de ex., șomeri pe termen lung sau în
risc de sărăcie). Aceste abilități de bază includ exprimarea nevoilor și sentimentelor într-un
mod care să fie ușor de înțeles pentru persoana care ascultă, folosirea în mod eficient a
comunicării verbale și non-verbale, comunicarea asertivă sau angajarea în ascultarea activă.
Acest modul nu se referă în mod specific la abilități de comunicare, cum ar fi comunicarea în
public sau comunicarea media. În schimb, este orientat spre creșterea abilităților de bază care
permit adulților cu nivel scăzut de calificare să funcționeze corect în contextul unei mici
comunități și în relațiile lor interpersonale de zi cu zi.

Pentru a rezuma, pe parcursul acestui modul, educatorii pentru adulți și adulții slab calificați
vor reflecta asupra importanței comunicării ca fiind un canal prin care oamenii au
posibilitatea de a se conecta unul cu altul și de a crea înțeles.

Înainte de începerea activităţii, instructorii ar trebui să efectueze un „test” inițial pentru a afla
nivelul de bază al cursanților, precum și nevoile specifice ale acestora. Acest lucru va asigura
că activitățile sunt adaptate fiecărui grup și, prin urmare, va crește calitatea și eficacitatea
materialului de formare. Testele vor fi, de asemenea, utile pentru a compara diferențele în
cunoștințele și abilitățile cursanților la începutul și la sfârșitul instruirii. Modelul testului este
disponibil în anexa 1. Acesta cuprinde întrebări deschise și închise referitoare la cele patru
secțiuni ale modulului, iar timpul aproximativ necesar pentru a-l completa este de
cincisprezece minute.
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Analiza nevoilor cursanților / teste inițiale
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1.2.

1.3.

Rezultatele învățării

Până la sfârșitul acestui modul, cursanții ar trebui:

1. Să fie familiarizați cu elementele de bază ale comunicării eficiente.
• Să înțeleagă cum funcționează procesul de bază al comunicării.
• Să acorde atenție contextului atunci când comunică și să adapteze elementele
necesare ale procesului de comunicare la fiecare situație.
• Să identifice barierele de comunicare și să implementeze strategii pentru a le
depăși.
2. Să înțeleagă cum să utilizeze comunicarea verbală și nonverbală pentru a transmite
mesajul potrivit.
• Să înțeleagă mai bine diferențele dintre comunicarea verbală și cea nonverbală.
• Să fie conștienți de importanța comunicării non-verbale.
• Să folosească mai eficient limbajul corporal, precum și să aibă mai bună
capacitate de a citi indiciile non-verbale ale celorlați.
3. Să recunoască fiecare stil de comunicare în situațiile lor de zi cu zi.
• Să învețe să adapteze stilul de comunicare la fiecare situație, pentru a fi
comunicatori de succes.
• Să-și pună în practică abilitățile de comunicare asertivă.
4. Să înțeleagă importanța ascultării și sporirea capacității de a o pune în practică.
• Să se familiarizeze cu practica de ascultare activă.
• Să cunoască tehnicile de bază ale ascultării active și cum să le aplice.
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Partea teoretică a modulului 4 „Să ne ajutăm reciproc: comunicare eficientă într-o comunitate
mică” este împărțită în patru secțiuni diferite. Deși fiecare secțiune își propune să abordeze un
subiect specific al comunicării eficiente, toate acestea sunt interconectate și se susțin unul pe
altul. Secțiunea 1 este o secțiune introductivă, deoarece își propune să prezinte elementele de
bază ale comunicării eficiente și să determine cursanții să se gândească la comunicare într-un
mod diferit. Secțiunea 2 se referă la cele două tipuri principale de comunicare: verbală și
nonverbală. Scopul său principal este de a reflecta asupra rolului important pe care îl joacă
comunicarea verbală și nonverbală în interacțiunile noastre cu ceilalți. Secțiunea 3 introduce
cele patru stiluri de comunicare utilizate pe scară largă și le permite cursanților să reflecteze
asupra propriilor modele de comunicare. În cele din urmă, secțiunea 4 vizează îmbunătățirea
unei competențe de comunicare esențială, adică a ascultării active.
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2. CONTEXTUL TEORETIC

După partea teoretică, acest modul oferă de asemenea o listă de exerciții practice pe care
instructorii le pot utiliza pentru a îmbunătăți problemele abordate și un set de recomandări
practice pentru livrarea instruirii.

2.1.

Să înțelegem cum funcționează comunicarea

Fiind ființe sociale, comunicarea este prezentă în fiecare aspect al vieții noastre. De fapt,
cercetările arată că petrecem aproximativ 70% din timpul nostru implicându-ne într-un fel de
comunicare. Deși comunicarea ar putea fi pur și simplu descrisă ca act de transfer de
informații, decenii de cercetări ample arată că comunicarea este un proces complex care
implică mai mulți actori și elemente. Figura 1 ilustrează modelul de comunicare de bază, care
este util pentru a înțelege cum funcționează orice tip de comunicare. Deși acest proces poate
lua mai multe forme, familiarizarea cu aspectele sale principale este primul pas în dezvoltarea
competențelor de comunicare eficiente.
Figura 1. Modelul de interacțiune al comunicării

Codare

EMIȚĂTOR

Zgomot

Decodare

Canal
Mesaj = Bună!

RECEPTOR

Zgomot
Adaptat după cartea “A Primer on Communication Studies”. Creative commons. Disponibilă la:
https://2012books.lardbucket.org/books/a-primer-on-communication-studies/index.html
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Pentru a numi acest tip de transfer „comunicare”, informațiile care sunt transferate trebuie
trimise corespunzător și înțelese de către receptor, acestea având loc prin procesele mintale
de codare și decodare. De exemplu, vă dați seama că sunteți însetată și codificați următorul
mesaj prietenului dvs. „Îmi e sete, vrei să mergem la o cafenea să bem ceva?”. Putem spune că
acest schimb este de succes dacă sensul pe care cei doi cursanți îl atribuie mesajului este
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Pentru ca acest proces de comunicare să aibă succes, este necesar să existe 1) un emițător,
care este persoana care împărtășește informațiile specifice; 2) un receptor, cel care primește
informațiile; 3) un mesaj care conține conținutul transferat; și 4) canalul, care este calea
medie sau senzorială pe care se deplasează mesajul (A Primer on Communication Studies,
2012). Exemple de canale de comunicare sunt telefonul, un blog, o scrisoare sau o conversație
față-în-față.

similar. În acest sens, competențele de comunicare de bază sunt esențiale pentru a asigura că
toate aceste elemente funcționează în sinergie pentru ca procesul de comunicare să fie
eficient.

Cu toate acestea, există câteva cazuri în care mesajul nu este primit în mod eficient, chiar dacă
este corect codat de celălalt cursant. Acest lucru se întâmplă din cauza existenței zgomotului.
Zgomotul de comunicare se referă la toate acele elemente prezente într-o întâlnire de
comunicare care împiedică eficiența procesului de comunicare. Conceptul de zgomot este
legat de ideea de „bariere de comunicare”. Deoarece barierele pot distorsiona sau împiedica
comunicarea, conștientizarea prezenței lor și identificarea acestora este esențială pentru a
minimiza impactul. Mai jos, se află o listă care prezintă cele mai comune tipuri de bariere de
comunicare:
•

•
•

•

•

•

Barierele de mediu sunt cele care pot împiedica fluxul neted al comunicării orale (de
exemplu, atunci când sunteți la cină, dar restaurantul este aglomerat;
Barierele fizice sunt cele legate de starea naturală în care are loc întâlnirea de
comunicare. (de exemplu distanța, căldura);
Limba sau barierele semantice se referă la cele legate de folosirea diferită a cuvintelor
și a altor simboluri. (de exemplu, atunci când emițărorul și receptorul nu vorbesc
aceeași limbă, folosirea jargonelor tehnice);
Barierele culturale apar din diferitele modele de comunicare și de semnificații asociate
cuvintelor din fiecare cultură (de exemplu, unele culturi pun mai mult accent pe
context, în timp ce altele pe mesajul verbal transmis).
Barierele atitudinale sunt legate de poziția, comportamentul și sentimentele
individului față de comportamentul sau opiniile altor persoane (de exemplu,
stereotipuri, așteptări, prejudecăți, generalizări etc.);
Barierele psihologice sunt legate de starea noastră mintală (de exemplu emoții sau
lipsă de atenție).

Măsura în care aceste bariere de comunicare sunt prezente în conversațiile noastre depinde
de factori multipli din jurul nostru precum ceilalți cursanți, situația noastră personală sau
mediul. Adică, de contextul specific. În această secțiune, diferențiem între trei nivele de
context în care se încadrează comunicările noastre.
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Cel de-al doilea tip este contextul relațional, care are legătură cu relația și istoria noastră
interpersonală cu persoana cu care comunicăm. În acest sens, contextul relațional ne
informează despre diferitele comportamente pe care ar trebui să la adoptăm atunci când
comunicăm cu oameni precum șeful nostru sau familia noastră.
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În primul rând, contextul social implică setul de reguli de bază care se aplică comunicării întro anumită comunitate. Acestea includ norme și convenții, cum ar fi să nu minți sau să răspunzi
când cineva te salută. Este posibil să învățăm aceste norme prin observare și practică.

În cele din urmă, contextul cultural este legat de categorii mai largi, cum ar fi limbile,
semnificațiile și credințele. Pentru a comunica bine în diferite contexte culturale, ar trebui să
fim deschiți și să nu facem presupuneri.

Adaptarea eficientă și adecvată a mesajului, canalului și a altor elemente la cele trei tipuri de
context este una dintre cele mai importante abilități ale unui comunicator eficient. În acest
modul, vom examina mai multe tehnici care vor permite cursanților să facă față acestor
bariere și să-și îmbunătățească capacitatea de a comunica eficient cu ceilalți.

2.2.

Comunicarea verbală și nonverbală

Obiectivul principal al acestei secțiuni este de a oferi o imagine de ansamblu asupra celor
două „tipuri” principale de comunicare: verbale și non-verbale. Comunicarea verbală implică
comunicarea unui mesaj prin cuvinte, fie scrise, fie vorbite. Pe de altă parte, comunicarea
nonverbală generează înțeles într-o manieră nerostită sau nescrisă și include limbajul
corpului, ritmul sau intonația. Următorul tabel prezintă diferitele forme pe care le pot lua
comunicarea verbală și nonverbală.
Tabelul 1. Comunicarea verbală și nonverbală

Vocală
Nonvocală

Verbală

Cuvinte vorbite
Scriere
Limbajul semnelor

Nonverbală

Tonalitate, volum, viteza de
vorbire, ritm
Limbajul corpului (gesturi,
expresii faciale, contact vizual,
distanță, atingere)

Deși comunicarea verbală este importantă, cercetările arată că reprezintă doar un mic procent
din mesajul nostru în general. De fapt, 55% din mesajul nostru vine din limbajul corpului,
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Deși funcționează ca parte a aceluiași sistem, ambele tipuri de comunicare diferă în ceea ce
privește conținutul și structura. În acest sens, comunicarea nonverbală tinde să facă munca de
comunicare a emoțiilor și a informațiilor interpersonale mai mult decât cea verbală (A Primer
on Studies of Communication, 2012). În plus, este deseori mai involuntară sau subconștientă,
deoarece comunicarea nonverbală este înnăscută în comportamentele noastre. În termeni de
structură, comunicarea verbală este guvernată de gramatică, dar nu există reguli clare sau
specifice care să guverneze modul în care transmitem sensul prin limbajul corpului, făcându-l
mai ambiguu și mai greu de citit.
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Sursa: Adaptat după Owen Hargie, Skilled interpersonal Interaction: Research, theory and practice (London:
Routledge, 2011), 45.

38% din mesajul nostru provine din tonul vocii și doar 7% din mesajul nostru este transmis
prin cuvintele pe care le folosim (Mehrabian, 2007). Aceste constatări arată că învățarea citirii
mesajelor nonverbale ale altor persoane este o aptitudine importantă, deoarece ne poate
spune multe despre ceea ce se întâmplă într-o situație anume. Mai mult, face ca procesul de
comunicare să fie mai ambiguu, deoarece, surprinzător, ceea ce nu este spus este mai
important decât ceea ce este spus.
În afară de citirea mesajelor nonverbale ale altora, este important să reflectăm și asupra
propriului limbaj al corpului și asupra modului în care generăm semnificație prin acesta.
Aceasta nu este o sarcină ușoară, deoarece de cele mai multe ori mesajele noastre nonverbale
sunt livrate neintenționat și astfel, controlul acestora este un efort considerabil. Pe partea
pozitivă, acestea sunt mai credibile și ne putem baza pe ele atunci când comunicăm. Deși nu
există un mod universal și generalizabil de a obține abilități perfecte în ceea ce privește
comunicarea nonverbală, există câteva sfaturi care vă pot ajuta.

•

•
•

Mai mult decât atât, este interesant să ne gândim și la modul în care comunicarea noastră
verbală și cea nonverbală interacționează una cu cealaltă. În acest sens, se pot întări reciproc,
se pot înlocui sau chiar contrazice. În mod ideal, acestea ar trebui să fie consecvente și să se
consolideze reciproc pentru a spori calitatea comunicării noastre. În practică, există
numeroase bariere care limitează acest lucru și cauzează o interpretare greșită, după cum se
arată în secțiunea anterioară.
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•

Acordați atenție tonului vocii și volumului. Schimbarea tonului poate modifica complet
sensul mesajului dvs. Să luăm ca exemplu fraza „Nu ți-am rupt eu ochelarii”. Subliniind
pronumele personal „Nu ți-am rupt eu ochelarii” înseamnă că altcineva a făcut-o. În
schimb, spunând: „Nu ți-am rupt eu ochelarii” sugerează că am rupt altceva.
Fiți conștienți de expresiile dvs. faciale, deoarece acestea sunt o oglindă a emoțiilor
voastre. Noi, oamenii, putem produce mii de expresii faciale, ceea ce înseamnă că chiar
fără a spune un cuvânt, suntem capabili să comunicăm starea noastră emoțională.
Încercați să aveți contact vizual pentru a arăta că participați la conversație. Acest lucru
este văzut ca un semn de onestitate și respect în unele țări. Cu toate acestea, rețineți că
acest lucru depinde de diferențele culturale.
Fiți o reflexie a celeilate persoane, parafrazați, puneți întrebări și oferiți feedback.
Acestea sunt câteva tehnici de îmbunătățire a calității conversațiilor.
Luați în considerare distanța în raport cu cealaltă persoană. De exemplu, în cazul
contactului vizual, distanța și atingerea în comunicare variază în funcție de contextul
cultural.

Pagina

•

2.3.

Înțelegerea stilului meu de comunicare

Un stil de comunicare reprezintă diferitele modele pe care oamenii le folosesc pentru a
comunica. Nu există un stil specific care să se potrivească tuturor. Prin urmare, fiecare dintre
noi ar trebui să găsească pe cel care funcționează eficient și natural cu personalitățile noastre.
De exemplu, cineva poate vorbi tare și este entuziasmat, în timp ce altul este liniștit și clar. Cu
toate acestea, dacă comunică corect, ambii pot fi auziți în mod egal.

Deși există mai multe categorii și tipuri de stiluri de comunicare, această secțiune se
concentrează pe patru, care sunt cele mai utilizate în literatura de comunicare. Este normal să
ne dăm seama că nu folosim doar unul, ci o combinație între ele. Să știm cum să identificăm
fiecare tip este interesant pentru a putea reflecta asupra stilului care este cel mai
predominant în întâlnirile noastre de comunicare. Aceast lucru, la rândul său, ne va ajuta să
sporim capacitatea de a adapta stilurile noastre la modul în care alte persoane comunică.

Pagina

În mod evident, comunicarea asertivă este cel mai bun stil pentru a comunica eficient, fiind de
asemenea o abilitate esențială de comunicare. Asertivitatea are legătură cu capacitatea de a
comunica în mod corespunzător, clar și onest. În același timp, asertivitatea este considerată o
abilitate personală, deoarece este legată de relația personală pe care o avem cu noi înșine. În
acest sens, comunicarea asertivă înseamnă a vă susține și a vă respecta drepturile, dar într-un
mod care nu încalcă drepturile altora. Implică găsirea unui echilibru între agresivitate și
comportamente pasive. Câteva întrebări pe care vi le puteți pune pentru a vă testa nivelul de
asertivitate sunt: aveți încredere să cereți ceea ce este de drept al dvs? Vă puteți comunica
nevoile, sentimentele și emoțiile? Sunteți capabil să acceptați critici fără a fi defensiv? Puteți
exprimați gânduri negative despre alte persoane fără a utiliza limbaj agresiv sau abuziv?
Desigur, comunicarea asertivă este o abilitate dificilă și necesită multă practică. Este
importantă în toate interacțiunile cu alte persoane și în diferite scenarii, fie acasă, fie la locul
de muncă. În cele din urmă, comunicarea asertivă este importantă deoarece vă va ajuta să vă
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1. Agresiv. În acest stil de comunicare, indivizii se exprimă într-un mod care încalcă
drepturile altora. Ei au de obicei o toleranță scăzută, întrerup și nu sunt buni
ascultători.
2. Pasiv. Comunicatorii pasivi tind să evite să-și exprime opiniile, nevoile și sentimentele.
Când se confruntă cu situații de furie, comunicatorii pasivi se sustrag, de obicei,
confruntării și permit neplăcerilor să crească. În consecință, ei sunt predispuşi la
izbucniri emoționale odată ce nivelul lor de toleranță este încălcat.
3. Pasiv agresiv. Comunicatorii pasivi agresivi par a fi pasivi la suprafață, dar folosesc de
fapt mecanisme diferite cum ar fi tăcerea sau sarcasmul pentru a-și masca
sentimentele și opiniile reale.
4. Asertiv. Persoanele asertive își comunică sentimentele, opiniile și nevoile într-o
manieră directă, onestă și adecvată, respectându-se pe sine și drepturile celorlalți.

atingeți obiectivele personale și de grup. În această secțiune, vom introduce câteva tehnici
care vă vor ajuta să vă îmbunătățiți abilitățile asertive, explicate mai jos.
•

•
•
•
•

•

2.4.

Folosiți propoziții cu „eu”. În acest fel, mesajul dvs. se concentrează pe sentimentele
dvs. în loc de gândurile pe care le vorbitorul le conferă celeilalte persoane. De exemplu,
spunând „ Eu văd lucrurile în mod diferit” în loc de „tu greșești”.
Ascultarea, care va fi subiectul secțiunii următoare.
Empatia sau capacitatea de a înțelege sentimentele celuilalt.
Fiți încrezători în a vă exprima nevoile și sentimentele și cunoașteți-vă propria
persoană și valorile voastre.
Utilizați un limbaj corporal corect. Nu contează doar ceea ce spui, ci și cum o spui. În
acest sens, este important să vorbiți clar și cu încredere, să stați drept sau să mențineți
contactul vizual.
Învățați să spuneți „nu”. Este perfect acceptabil să spunem „nu” uneori, mai ales atunci
când este vorba de propriile noastre nevoi și sentimente.

Ascultarea activă

Ascultarea este una dintre cele mai relevante abilități de care avem nevoie pentru a comunica,
din mai multe motive. Mai întâi de toate, ne petrecem o mare parte din timpul nostru
implicându-ne în această activitate și este necesar să primim și să interpretăm mesaje, așa
cum am văzut în Secțiunea 1. În al doilea rând, este deosebit de important să ne cultivăm
relațiile interpersonale, deoarece sunt un instrument puternic pentru a ne conecta cu alte
persoane. În al treilea rând, ascultarea are și un impact pozitiv asupra noastră. În acest sens,
punerea în practică a abilităților noastre de ascultare ne va ajuta să avem mai multă încredere
și respect de sine și, prin urmare, vom observa o creștere a bunăstării noastre.
Semioticianul Roland Barthes distinge între a asculta și a auzi în sensul că „auzul este un
fenomen fiziologic, în timp ce ascultarea este un act psihologic” (Barthes, 1985). De aceea,
ascultarea poate fi înțeleasă ca un proces interpretativ prin care fiecare persoană primește
informații și le interpretează pentru a răspunde. În tabelul următor, există o listă a
principalelor scopuri de ascultare, conform autorului Owen Hargie..

Scopurile
ascultării

Să îmbunătățim înțelegerea noastră cu privire la comunicarea altor
persoane
Să evaluăm critic mesajele altor persoane.

Pagina

Să ne concentrăm asupra mesajelor trimise de alte persoane sau a
zgomotelor din jurul nostru.
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Tabelul 2. Scopurile principale ale ascultării

Să monitorizăm semnalele nonverbale.

Să indicăm faptul că suntem interesați sau acordăm atenție.
Să empatizăm cu ceilalți și să arătăm că ne pasă de ei.

Să dialogăm, să negociem și să ne angajăm cu succes în alte schimburi
care necesită înțelegere.

Sursa: Adaptat după Owen Hargie, Skilled interpersonal Interaction: Research, theory and practice (London:
Routledge, 2011).

Ascultarea activă este o tehnică utilă de comunicare care ne poate ajuta să ne mărim
capacitatea de a fi ascultători buni. După cum indică și numele, este un proces activ și
conștient prin care ascultăm cu toate simțurile noastre și acordăm atenție totală celeilalte
persoane. Mai mult decât atât, ascultătorii activi arată vorbitorul că ascultă folosind indicii
verbale (prin interogarea sau rezumarea a ceea ce se spune) și nonverbale (aprobare din cap,
oglindire și alte tehnici văzute în secțiunea 2). Alte sfaturi pentru angajarea efectivă în
ascultarea activă pe baza lucrării lui Harper, A. & Harper, B. (1996) sunt:
•
•
•
•
•
•
•

Concentrați-vă pe ceea ce spune vorbitorul.
Lăsați vorbitorul să se exprime.
Permiteți vorbitorului să controleze conversația.
Acceptați opinia vorbitorului ca fiind valabilă, chiar dacă nu sunteți de acord cu ea.
Nu întrerupeți sau nu finalizați propozițiile vorbitorului.
Nu anticipați ce va spune cealaltă persoană.
Încercați să nu vă lăsați distras.

3.1 Exerciții practice
Origami
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Formarea propusă se bazează pe o abordare non-formală și axată pe cursant. Aceasta implică
faptul că exercițiile pot fi modificate și adaptate fiecărui grup, în funcție de nevoile lor
specifice. Mai mult, în timpul sesiunii de formare, instructorii vor acționa mai mult ca
facilitatori decât „profesori” și învățarea are loc pe orizontală. Este deosebit de importantă
dezbaterea fiecărei activități după ce s-a încheiat, deoarece atunci cursanții reflectă dintr-o
perspectivă critică și, prin urmare, învață. Mai jos este o prezentare și o explicație a mai
multor exerciții care pot fi utilizate pentru îmbunătățirea problemei specifice abordate, adică
a comunicării eficiente.
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3. EXERCIȚII ȘI TESTE

Aceasta este o activitate ușoară care funcționează și ca o activitate de spargere a gheții. Ea
arată cursanților cum, prin comunicarea aceluiași mesaj, oamenii obțin informații și sensuri
diferite, deoarece diferă modurile de decodificare a informațiilor.

Modalitatea propusă pentru a efectua exercițiul este următoarea: dați fiecărui cursant o
bucată de hârtie A4. Spune-le să-și închidă ochii și să urmeze instrucțiunile. Mai mult decât
atât, spuneți-le că pot vorbi sau pune întrebări. Dați instrucțiuni precum: „1. împăturiți hârtia;
2. rupeți colțurile hârtiei; 3. împăturiți din nou” și așa mai departe. Apoi, cereți-le să-și
deschidă ochii și să despăturească hârtia pentru a o compara cu restul. Toți vor avea foi de
hârtie cu forme diferite. Câteva întrebări pentru dezbaterea activității ar putea fi: „De ce
credeți că hârtiile arată atât de diferit dacă instrucțiunile au fost aceleași?” „Credeți că dacă sar schimba anumite elemente ale contextului (de exemplu, ochii deschiși sau să puteți pune
întrebări), rezultatul s-ar schimba?”. Instructorii pot repeta activitatea a doua oară, permițând
cursanților să vadă și să pună întrebări pentru a vedea cum se schimbă rezultatele.
Lanțul de cuvinteAceasta este o activitate amuzantă și, de asemenea, introductivă, care va
ajuta cursanții să înțeleagă că, deși mesajul și cuvintele sunt importante, trebuie să ia în
considerare alte elemente ale contextului în timp ce comunică. Pentru a face această activitate,
este important să vă aflați într-un spațiu larg.

Modalitatea propusă pentru a efectua exercițiul este după cum urmează: cursanții sunt
împărțiți în două rânduri, în așa fel încât să fie mereu față în față. Spuneți cursanților de pe un
rând să spună un cuvânt. Apoi, cursantul din fața acestuia trebuie să răspundă cu un alt
cuvânt începând cu ultima literă a celui anterior, ca și în celebrul joc. De fiecare dată când
spun un cuvânt, trebuie să facă un pas înapoi, astfel încât distanța dintre ei să devină din ce în
ce mai mare. Odată ce ambele rânduri vor fi destul de îndepărtate, va fi mult zgomot și
cursanții vor fi cu adevărat concentrați să audă cuvintele celeilalte persoane. În acel moment,
instructorul se poate plimba printre cele două rânduri făcând ceva amuzant. După aceea,
cereți cursanţilor să se oprească și întrebați-i dacă au văzut ceva. Partea amuzantă a acestui
exercițiu este că, pentru că oamenii se concentrau asupra mesajului verbal, cei mai mulți nu
au observat persoana care se plimba prin fața lor. Un sfat este că, dacă există doi instructori,
unul poate înregistra scena în care celălalt se plimbă printre cele două șiruri, pentru a arăta
cursanților care nu l-au observat.
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Acest tip de teatru, dezvoltat de Augusto Boal și inspirat de pedagogia critică a lui Paulo
Freire, reprezintă un instrument puternic prin care cursanții își pot spori capacitatea de a
minimiza barierele de comunicare. Teatrul forum poate fi executat în mai multe moduri;
astfel, instructorii ar trebui să-l adapteze la nevoile cursanților și la situația specifică a
cursului (timp, spațiu etc.). Rețineți că dezbaterile reprezintă o parte importantă a acestui
exercițiu. În plus, această activitate poate provoca situații dificile în rândul cursanților. Din
acest motiv, este esențial ca instructorii să fie familiarizați cu metodologia
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Teatru forum

Modalitatea propusă de a efectua exercițiul este următoarea: cursanții sunt împărțiți în
grupuri de 5. În grupurile lor, cursanții vor împărtăși o experiență personală care implică o
întâlnire de comunicare care nu a avut succes datorită prezenței uneia sau mai multor bariere
de comunicare explicate în Modul. Apoi, fiecare grup ar trebui să aleagă una dintre aceste
situații și să prezinte scena în fața celorlalți. După aceea, grupul reprezintă din nou scena, dar
de această dată alți cursanți pot opri jocul ori de câte ori doresc, bătând din palme. Persoana
care a bătut din palme poate intra în scenă și poate juca rolul unuia dintre personaje, cu
obiectivul de a minimiza barierele de comunicare. Scena poate fi reprezentată de câte ori
grupul sau instructorul decid. Acest exercițiu este foarte simplu deoarece solicită cursanților
să gândească și să participe direct la situații dificile de comunicare.
Comunicarea spate în spate

Această activitate este utilă deoarece cursanții pot pune în practică mai multe competențe în
domeniul comunicării verbale, cum ar fi abilitatea de a pune întrebări clare sau de a transmite
informațiile corecte într-un mod eficient. Este, de asemenea, utilă ca activitate construire a
echipei.

Modalitatea propusă de a efectua exercițiul este după cum urmează: cursanții sunt împărțiți în
perechi și stau „spate în spate”, astfel încât nu se văd unul pe celălalt. Pot sta pe scaune, dar și
pe podea, în măsura în care au o suprafață de scris. În timp ce o persoană primește un șablon
cu o cifră, cealaltă are o foaie goală. Primul trebuie să descrie ceea ce vede pe hârtie și pe baza
acestei descrieri, cel de-al doilea trebuie să deseneze. După ce au dat o descriere detaliată,
ambii compară foile de hârtie. Există două versiuni ale acestei activități. În prima, cel care
desenează nu are voie să pună întrebări. În a doua, acesta poate pune întrebări. Activitatea
poate fi făcută de două ori folosind ambele versiuni pentru a vedea cum se schimbă
rezultatele sau schimbând rolul cursanților. În funcție de nevoile cursanților, instructoriipot
crește gradul de dificultate al activității schimbând modelul furnizat. În cadrul dezbaterii,
instructorul ar trebui să promoveze o discuție despre ce a fost cel mai dificil, ușor sau ce au
învățat despre comunicare.
Sursa: Universitatea de Stat din Ohio. (1 octombrie 2018).
Înghețat

Să fim asertivi
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Modalitatea propusă pentru a efectua exercițiul este: înainte de a începe sesiunea, spuneți
brusc cursanților să rămână înghețați și să nu se miște, indiferent de ce fac. Apoi, cereți-le să
se uite la gesturile, poziția, distanțele sau expresiile fețelor celorlalți cursanți pentru a înțelege
ceea ce s-ar putea să simtă sau să comunice. Întrebați-i „arată interesați? Plictisiți? Fericiți?
Cum poți să îți dai seama?”
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Aceasta este o activitate care îi va face pe cursanți să reflecteze asupra limbajului corpului și
să învețe cum să citească indicații nonverbale de la alte persoane.

Prin această activitate, cursanții vor putea pune în practică sfaturile pentru o comunicare
asertivă, prezentate în Secțiunea 3.

Modalitatea propusă pentru a efectua exercițiul este după cum urmează: cereți cursanților să
se gândească la o situație reală în care nu ar putea fi asertivi. Oferiți cursanților suficient timp
să se gândească la exemplele lor personale și să aibă în vedere că problemele personale ale
cursanților pot apărea și că acestea trebuie tratate cu atenție. Ar putea fi un moment în care ar
fi vrut să spună nu, dar nu au îndrăznit. Poate fi o situație în care au vrut să spună ceva care ia deranjat, dar au rămas tăcuți. Cereți-le să își găsească un partener și să meargă într-un
spațiu sigur și confortabil pentru ei. Apoi, oferiți-le un timp pentru a împărtăși experiențele
lor cu partenerii lor. După aceasta, aceștia ar trebui să reprezinte această situație împreună cu
partenerii lor, dar de această dată ar trebui să dea un răspuns asertiv.
Pumnul

Acest exercițiu este făcut să îi ajute pe oameni să traseze linia dintre asertivitate și
agresivitate.

Modalitatea propusă pentru efectuarea exercițiului este următoarea: împărțiți grupul în
perechi. Dați unei jumătăți dintre cursanți un set de instrucțiuni (Persoana A). Apoi, dați
perechilor lor un set diferit de instrucțiuni (Persoana B).
•

•

Persoana A are următoarele instrucțiuni: Persoana B își va strânge pumnul. TREBUIE
să o faci să deschidă pumnul.
Instrucțiunile persoanei B sunt: strângeți pumnul. Persoana A va încerca să vă facă să
vă deschideți pumnul. NU trebuie să deschideți pumnul decât dacă vă cere politicos și
asertiv.

Cereți cursanților să facă exercițiul și să observe ceea ce se întâmplă pentru a face o dezbatere
corectă a exercițiului. În discuție, gândiți-vă la strategiile de comunicare utilizate și conectațile cu importanța asertivității. Câteva întrebări pe care le puteți pune sunt: ce stil de
comunicare ați folosit? A fost eficient? Ce alte optiuni ați avut? De ce ați ales-o pe aceea prima?
Puteți permite unora dintre cursanții care iau rolul de persoană B să vorbească pentru a
identifica diferențele posibile.
Sursă: Work smart. (28 septembrie 2018).

Modalitatea propusă de a efectua exercițiul este următoarea: împărțiți cursanții în grupuri de
câte trei și atribuiți fiecăruia un rol . Rolurile sunt 1) vorbitor 2) ascultător de fapte și 3)
ascultător de sentimente. Cereți vorbitorilor să se gândească la un subiect interesant pentru
ei, deoarece vor trebui să vorbească despre el timp de trei minute mai mult sau mai puțin.
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Acest exercițiu conectează ascultarea activă cu secțiunea 2, despre comunicarea verbală și
nonverbală.

14

Fapte și sentimente

Discuțiile vor fi confidențiale între grupuri. În timp ce vorbitorul vorbește fără întrerupere,
ascultătorii vor încerca să pună în practică ascultarea activă. Ascultarea faptelor și
sentimentelor va acorda o atenție deosebită faptelor și sentimentelor exprimate în discursul
respectiv. Rolurile pot fi schimbate, iar exercițiul poate fi repetat de mai multe ori făcând
schimb de roluri. În cadrul dezbaterii, facilitatorii vă pot întreba cum v-ați simțit în fiecare
dintre rolurile dvs.? Cum a fost? A fost ușor să asculți faptele? Și pentru sentimente?
Mă asculți?

Scopul principal al acestui exercițiu este de a face pe cursanți să exerseze tehnica de ascultare
activă acordând atenție limbajului corpului lor.

Modalitatea propusă de a efectua exercițiul este următoarea: împărțiți echipa în două grupuri
(A și B). Cereți grupei A să iasă din încăpere unde instructorul le va explica că fiecare va fi
asociat cu un membru al celeilalte echipe. Treaba lor nu este să vorbească în niciun moment și
să arate celeilalte persoane că nu ascultă. După un timp, instructorul va bate din palme tare și,
în acest moment, își vor schimba comportamentul și vor începe să asculte în mod activ. Apoi
spuneți grupului B să se gândească la cea mai uimitoare zi sau experiență din viața lor.
Explicați-le că vor trebui să spună unui membru al celeilalte echipe toate detaliile acestei
experiențe, dar aceștia nu vor vorbi, doar vor asculta. Cereți celor din grupul A să se întoarcă
în cameră și să găsească un membru al celeilalte echipe. Când activitatea se termină, puneți
întrebări cum ar fi: cum au simțit cursanții când și-au dat seama că cealaltă persoană îi
ignora? Cum s-au simțit ascultătorii? Cum au arătat ei că nu ascultă? Ce s-a întâmplat când sau angajat în ascultarea activă?

4. MOD DE PREZENTARE CURRICULUM

10 minute

• Întâmpinare
• Spargerea gheții
• Teste inițiale
• Origami

15 minute

• Lanțul de cuvinte

40 minute

Materiale
Copii ale testelor
inițiale pentru toți
cursanții.
O foaie A4 pentru
fiecare cursant și pixuri
/ creioane.
Nici unul. Totuși,
această activitate ar
trebui să se desfășoare
într-un spațiu larg.

Resurse

- Secțiunea 1
-Anexa 2
(diapozitivele 3
- 7)
- Secțiunea 1
-Anexa 2
(diapozitivele 3
- 7)
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Activități de învățare
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Timp
recomandat

Materiale

Resurse

60 minute

• Teatru forum

Nici unul

25 minute

• Comunicarea spate în
spate

15 minute

• Înghețat

30 minute

• Să fim asertivi

15 minute

• Pumnul

20 minute

• Fapte și sentimente

20 minute

• Mă asculți?

În funcție de numărul
de cursanți, jumătate
dintre ei vor avea
nevoie de foi goale de
hârtie, iar cealaltă
jumătate vor avea un
șablon cu aceeași figură.
Pixuri și o suprafață pe
care să scrie.
Nici unul
- Secțiunea 2
- Anexa 2
(Diapozitivele 7
- 11)
Nici unul
- Secțiunea3
- Anexa 2
(Diapozitivele
11 - 13)
O foaie de hârtie cu
- Secțiunea 3
instrucțiunile
- Anexa 2
imprimate, în funcție de (Diapozitivele
numărul de cursanți.
11 - 13)
Nici unul
- Secțiunile 3 și
4
- Anexa 2
(Diapozitivele
14 - 16)
Nici unul
- Secțiunea 4
- Anexa 2
(Diapozitivele
14 - 16)

Evaluare (pentru a verifica plusul de cunoștințe):

- Anexa 2
- Cartea
menționată în
„Lectură
suplimentară”
- Secțiunea 2
- Anexa 2
(Diapozitivele 8
și 9)

Instructorii pot solicita cursanților să completeze testul prezentat în Anexa 1, la care s-a
răspuns înainte de începerea atelierului. Compararea celor două teste este un mod util și
simplu de a evalua sporirea cunoștințelor și abilităților de comunicare ale cursanților.
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Activități de învățare

Pagina

Timp
recomandat

Timp
recomandat

Activități de învățare

Materiale

Resurse

Feedbackul cursanților:

Antreprenorii pot desena un copac pe un flipchart și pot cere cursanților să scrie pe foi
post-it de culori diferite:
1.
2.
3.
4.

Aspectele din curs care le-au placut cel mai mult
Lucrurile care ar trebui eliminate
Ce ar trebui să fie îmbunătățit și cum
Ce au învățat din acest atelier.

Dați-le timp să se gândească, să scrie și să lipească hârtiile pe copac. Aspectele negative ar
putea reprezenta frunzele care cad din copac; lucrurile pozitive vor fi rădăcinile
copacului; cunoștințele dobândite sunt reprezentate pe frunze și sugestiile de
îmbunătățire pe trunchi. Apoi, discutați pe scurt toate punctele pentru a le înțelege pe
deplin și pentru a permite cursanților să furnizeze feedback direct.

5. LECTURĂ SUPLIMENTARĂ ȘI DEZVOLTARE ULTERIOARĂ
Referințe.
•

•
•
•
•

Barthes, R. (1985). The Responsibility of Forms. New York Hill and Wang.

Harper, A. & Harper, B. (1996). Team barriers: Action for overcoming the blocks to
empowerment involvement and high performance. New York: MW Corporation.
Mehrabian, A. (2007). Nonverbal Communication. New Brunswick.

Owen H. (2011). Skilled Interpersonal Interaction: Research, Theory, and Practice.
London: Routledge, 182.
A Primer on Communication Studies. Creative commons. Available
at: https://2012books.lardbucket.org/books/a-primer-on-communication-studies/s04-

•

The Ohio State University. (1 de october de 2018). Virtual Lab School: Back-to-Back
Communication Activity. Obtenido de The Ohio State University:
https://static.virtuallabschool.org/atmt/communication/TC.Comm_1.Intro_E2.BackTo
BackActivity.pdf
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nonverbal-communication.html

•

Work Smart. (28 de september de 2018). Assertiveness Games and Activities. Obtenido
de Work Smart: http://blog.trainerswarehouse.com/assertiveness-games-activities/

Lectură suplimentară.

Midha, G. (2010). Theatre of the Oppressed A Manual for Educators. University of
Massachusetts Amherst.
Filme.

• 10 feluri de a avea o conversație mai bună. TED Talk.
https://www.youtube.com/watch?v=R1vskiVDwl4&feature=youtu.be

• Limbajul corpului tău te definește. TED Talk.
https://www.youtube.com/watch?v=Ks-_Mh1QhMc
• Vecini. Un film scurt
https://www.youtube.com/watch?v=e_aSowDUUaY

6. ANEXE
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Modulul 4 - Anexa 1 - Test inițial / Analiza nevoilor cursanților
Modulul 4- Anexa 2 - Prezentare pentru instructori
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•
•

ANEXE
ERASMUS+ - KA2: Strategic Partnership | Adult Education

MODULUL 4 – ANEXA 1. TESTE INIȚIALE /EVALUAREA NEVOILOR
Exercițiul 1. Acesta este un exercițiu simplu pentru a vă verifica cunoștințele inițiale despre

abilitățile de comunicare. Răspundeți fiecărei declarații sincer și gândindu-vă la
comportamentul dvs. Aceste informații sunt confidențiale și nu vor fi partajate cu nimeni sau
folosite în alte scopuri decât pentru acest atelier.
Deloc
Înainte de a comunica, mă gândesc
la ce trebuie să știe cealaltă
persoană pentru a-mi înțelege
mesajul.

Rareori

Câteodată

Adesea

Foarte
des

Când comunic, îmi adaptez mesajul
la context și mă gândesc la cel mai
bun mod de transmitere a acestuia
(față în față, e-mail, telefon etc.).
Pun întrebări clare atunci când nu o
înțeleg pe cealaltă persoană.
Când comunic, sunt atent/ă la
limbajul corpului (atât al meu, cât și
al celeilalte persoane).

Prietenii mei, membrii familiei și alți
oameni din jurul meu înțeleg în
general sensul mesajelor mele.
Am încrederea de a cere ceea ce este
în mod corect al meu.
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Încerc să aud nu doar cuvintele altor
persoane, ci mesajul complet pe
care celălalt încearcă să-l comunice.

1

Pot explica sentimentele și opiniile
negative despre ceilalți oameni și
comportamentele lor fără a folosi
limbaj abuziv.

Deloc

Rareori

Câteodată

Adesea

Când ascult, mă concentrez cu totul
la ceea ce spune cealaltă persoană.

Foarte
des

Vreau ca celălalt să știe că îl ascult.

Exercițiul 2. Vă rugăm să indicați dacă sunteți familiarizați cu aceste concepte punând un x în
©DA

NU

PUȚIN

DA

NU

PUȚIN

3. Asertivitate.

DA

NU

PUȚIN

4. Ascultare activă.

DA

NU

PUȚIN

5. Empatie.

DA

NU

PUȚIN

2. Comunicare nonverbală.
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1. Abilități de comunicare.

2

căsuța „DA”, „NU” sau „PUȚIN” și, dacă da, scrieți cum le-ați defini dvs..

Modulul 4. „Să ne ajutăm reciproc:
comunicare eficientă într-o
comunitate mică”
Secțiunea 1: Să înțelegem cum funcționează comunicarea
Secțiunea 2: Comunicarea verbală și nonverbală
Secțiunea 3: Care este stilul meu de comunicare?
Secțiunea 4: Ascultarea activă

Rezultatele învățării
• Familiarizarea cu elementele de bază ale comunicării eficiente.

• Înțelegerea utilizării comunicării verbale și nonverbale pentru a
transmite mesajul potrivit.

• Recunoașterea fiecărui stil de comunicare în situațiile de zi cu zi.
• Punerea în practică a competențele de comunicare asertivă.

• Înțelegerea importanței ascultării și creșterea capacității de a o
pune în practică.

Secțiunea 1: Să înțelegem cum
funcționează comunicarea
Comunicarea ar putea fi descrisă simplu ca un
act de transfer de informații ... DAR este un
proces complex!
Codare

EMIȚĂTOR

Zgomot

Decodare

Canal
Mesaj = Bună!

RECEPTOR

Zgomot
Adaptat după cartea “A Primer on Communication Studies”. Creative commons. Disponibilă la:
https://2012books.lardbucket.org/books/a-primer-on-communication-studies/index.html

Elemente ale procesului de comunicare
•
•
•
•
•
•

Emițător
Împărtășește informația
Receptor
Primește informația
Mesaj
Conținutul comunicat
Canal
Mediul prin care mesajul călătorește
Codarea și decodarea
Procese mintale
Zgomot
Elemente din context care împiedică

transmiterea corectă a informațiilor

Bariere în calea comunicării
eficiente

1. Bariere de mediu
2. Bariere fizice

3. Bariere lingvistice
4. Bariere culturale
5. Bariere atitudinale
6. Bariere psihologice

Care este contextul mesajului meu??
Contextul relațional - Contextul social - Contextul
cultural

Adaptarea eficientă și adecvată a mesajului, a canalului și a altor elemente
la context este una dintre cele mai importante abilități ale unui
comunicator eficient.

Secțiunea 2: Comunicarea verbală și
nonverbală
Comunicarea verbală implică comunicarea unui mesaj prin
cuvinte, fie scrise, fie vorbite.
Comunicarea nonverbală generează înțeles într-o manieră
nerostită sau nescrisă.
Verbală

Vocală

Cuvinte vorbite

Nonvocală

Scriere Limbajul semnelor

Nonverbală

Tonalitate, volum, viteza de
vorbire, ritm
Limbajul corpului (gesturi,
expresii faciale, contact vizual,
distanță, atingere)

Diferențele dintre
comunicarea verbală
și cea nonverbală
• Comunicarea non-verbală tinde să facă munca de comunicare a emoțiilor și a
informațiilor interpersonale mai mult decât cea verbală.

• Comunicarea nonverbală este adesea mai degrabă involuntară sau subconștientă.

• Comunicarea verbală este guvernată de gramatică, iar comunicarea nonverbală este
mai ambiguă.
• Comunicarea verbală reprezintă doar un mic procent din ceea ce spunem, în timp
ce comunicarea nonverbală transmite cea mai mare parte a mesajului nostru.

Sfaturi pentru a comunica eficient
folosind comunicarea nonverbală
• Acordați atenție tonului vocii și
volumului.

• Fiți conștienți de expresiile faciale.

• Încercați să faceți contact vizual pentru a
arăta că participați la conversație.
• Fiți reflexia celeilalte persoane,
parafrazați-o, puneți întrebări și oferiți
feedback.

• Luați în considerare distanța în raport cu
cealaltă persoană.

Secțiunea 3: Care este stilul meu de
comunicare?

•
•
•

•

Un stil de comunicare reprezintă diferitele modele pe care fiecare le
folosește pentru a comunica.

Agresiv: se exprimă într-un mod care încalcă drepturile altora. Aceste persoane au de
obicei o toleranță scăzută, întrerup și nu sunt buni ascultători.

Pasiv: Comunicatorii pasivi tind să evite să-și exprime opiniile, nevoile și sentimentele.

Pasiv-agresiv: Comunicatorii pasiv-agresivi par pasivi la suprafață, însă folosesc
mecanisme diferite (tăcere, sarcasm etc.) pentru a-și masca sentimentele și opiniile
reale.
Asertiv: Persoanele asertive comunică sentimentele, opiniile și nevoile lor într-o
manieră directă, onestă și adecvată, respectându-se pe sine și drepturile celorlați.

Asertivitatea: o abilitate esențială de
comunicare
• Abilități personale și interpersonale, strâns legate de modul în care comunicăm cu
alte persoane.

• Se bazează pe echilibrul dintre pasivitate și agresivitate. Este nevoie de un

conștiință puternică de sine și valorile proprii; înseamnă să fii sincer cu privire la

dorințele, nevoile și emoțiile tale, luând în considerare în același timp drepturile,
nevoile și dorințele celorlalți.

PASIV

TU CÂȘTIGI

ASERTIV

CÂȘTIGĂM AMÂNDOI

AGRESIV
EU CÂȘTIG

Tehnici de îmbunătățire a abilităților dvs. de
asertivitate
• Folosiți propoziții cu „eu”. De exemplu, spunând „eu văd lucrurile în
mod diferit” în loc de „tu greșești”.

• Ascultați pe celălalt.

• Fiți empatici sau capabili să înțelegeți sentimentele celuilalt.
• Fiți încrezători în exprimarea nevoilor și sentimentelor.
• Folosiți limbajul corpului potrivit.
• Învățați să spuneți nu.

Secțiunea 4: ascultarea activă
Ascultarea poate fi înțeleasă ca un proces interpretativ prin care fiecare persoană
primește informații și le interpretează pentru a răspunde.

Este una dintre cele mai importante
abilități de comunicare deoarece…
• Ne ajută să ne cultivăm relațiile
interpersonale

• Este un instrument puternic pentru
conectarea cu oamenii

• Are un impact pozitiv asupra noastră

Scopurile ascultării
Să ne concentrăm asupra mesajelor trimise de alte persoane
sau a zgomotelor din jurul nostru.
Să îmbunătățim înțelegerea noastră cu privire la comunicarea
altor persoane
Scopurile
ascultării

Să evaluăm critic mesajele altor persoane.
Să monitorizăm semnalele nonverbale.
Să indicăm faptul că suntem interesați sau acordăm atenție.
Să empatizăm cu ceilalți și să arătăm că ne pasă de ei.
Să dialogăm, să negociem și să ne angajăm cu succes în alte
schimburi care necesită înțelegere.

Sursa: Adaptat după Owen Hargie, Skilled interpersonal Interaction: Research,
theory and practice (London: Routledge, 2011).

Ascultarea ACTIVĂ
Ascultarea activă este un proces activ și conștient prin care ascultăm cu toate
simțurile noastre și acordăm atenție deplină celeilalte persoane.

Cum să exersați ascultarea activă:

• Permiteți vorbitorului să controleze conversația
• Acceptați opinia vorbitorului ca fiind validă, chiar dacă nu sunteți de acord cu ea
• Concentrați-vă pe ceea ce
spune vorbitorul
• Lăsați vorbitorul să se exprime
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