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La începutul lunii februarie 2019, am participat la un curs de formare în cadrul proiectului 
Erasmus+ 2018-1-RO01-KA101-048101, care a avut ca temă tehnici de dezvoltare a inteligenței 
emoționale și de coaching. Cursul a fost furnizat de IFOM Italia, s-a desfășurat în Bologna, și mi-a 
oferit oportunitatea cunoașterii unor noțiuni și metode total noi. Dintre temele abordate, o zi a fost 
dedicată Programării Neuro-Lingvistice, în discuții și prezentări interactive, care au animat 
profesorii participanți.  

Ce este Programarea Neuro-Lingvistică (NLP)? 

Din perspectiva profesiei celui întrebat, răspunsul la întrebarea ”Ce este Programarea Neuro-
Lingvistică (NLP)?” va diferi foarte mult. Probabil cea mai tentantă definiție ar fi ”un set de tehnici 
pentru succes.” Aceste tehnici fac referire, dar nu se limitează la, modalități de comunicare eficientă, de 
a obține rezultatele dorite, de coordonare perfectă a propriei gândiri, de empatizare cu cei din jur.  

Prin natura noastră umană, comunicăm. Cum facem acest lucru, și, mai ales, cât din ceea ce am dorit să 
transmitem și-a atins ținta diferă de la caz la caz. Nu tot timpul mesajul nostru ajunge la interlocutor în 
maniera în care ne-am dorit. La fel, și noi avem o percepție distorsionată, de la caz la caz, a mesajelor 
celor din jur. De aceea, să comunici cu cei din jur cu abilitate ar trebui să fie un scop al fiecăruia dintre 
noi. Prin instrumentele practice oferite, NLP poate oferi un răspuns la această problemă.   

NLP ne poate ajuta să înțelegem punctul de vedere al celuilalt, cu scopul de a folosi un limbaj menit să 
îmbunătățească înțelegerea reciprocă. Din această perspectivă, este fundamental ca un profesor, spre 
exemplu, să se poată alinia cu interlocutorul său, elevul, la toate nivelurile gândirii, în vederea unei 
relaționări eficiente. De îndată ce se produce această conexiune, se observă că oamenii răspund cu 
ușurință celor cu care se aseamănă.  Profesorii, care doresc să influențeze elevii, să îi modeleze, trebuie 
să își cultive această abilitate de a se potrivi cu cel din fața lor, pentru a-i ghida pe aceștia cu ușurință. 
Să nu uităm: „People like people like them!” 

În procesul de dezvoltare a fiecărui om, observarea ”poveștilor de succes” au un rol important. Pe de-o 
parte, urmărind poveștile de succes ale altora, poți să adopți strategii sau tehnici care te vor schimba pe 
tine. Pe de altă parte, ca formator, ești dator să prezinți aceste povești de succes și celor din zona ta de 
influență. Or, NLP este legat de descoperirea modului în care performerii obțin rezultatele pe care le 
obțin. 

Mintea omeneasca este o „unealtă” extrem de puternică iar potențialul ei este aproape infinit. NLP 
încearcă să ofere un set de programe după care funcționează creierul uman, cu scopul de a ne ajuta să 
ne cunoaștem mai bine, să îii cunoaștem pe cei din jurul nostru mai bine, să fim capabili să luăm decizii 
mai bune.  



În continuare, vor fi prezentate câteva sfaturi pe care profesorii le pot încerca în clasă pentru a construi 
raporturi cu elevii și pentru a îmbunătăți procesul de predare și învățare.  

NLP poate fi folosit mai ales în managementul clasei. Constanța în comportament și în acțiuni este 
fundamentală. Una dintre principalele tehnici care poate fi folosită este adoptarea în mod constant a 
unui anumit comportament. De exemplu, când lăudăm o lucrare bună, vom sta pe partea dreaptă a sălii 
de clasă, cu un limbaj al corpului care arată clar că suntem mulțumiți de munca elevilor. Prin adoptarea 
unor astfel de comportamente, elevii vor începe să asocieze acel spațiu cu ceea ce se va întâmpla în 
continuare. Același lucru se întâmplă și cu lauda. Dacă suntem consecvenți în ceea ce privește lauda pe 
care o acordăm elevilor noștri pentru o muncă bună, ei se vor aștepta la laudă. A fi consecvent în 
comportamentul nostru ne va antrena elevii să adopte o atitudine mai pozitivă. 

Dacă observăm studenții cu atenție, vom obține câteva informații interesante despre starea lor de spirit. 
De exemplu, dacă unii elevi privesc spre dreapta, aceștia ar putea fi probabil pierduți în imaginația lor 
sau sau ar putea fabula, în vreme ce, dacă ochii lor sunt la jumătatea nivelului feței, elevii ar putea 
încerca să formuleze niște idei. În această situație, este cazul să le acordăm timpul necesar pentru a-și 
formula răspunsul la întrebare. 

Limbajul corpului ne spune multe despre modul în care ne simțim. Acest lucru se aplică și în clasă. 
Într-o broșură dedicată managementului clasei se sugera ideea că : "mai mult de nouă zecimi din 
impactul unui vorbitor depinde de înfățișarea lui, de "imaginea" și de "limbajul corpului "; mai puțin de 
o zecime din impactul asupra celor din jur depinde de ceea ce este de fapt spus”. Iată de ce limbajul 
propriu al corpului atunci când intrăm în sala de clasă este foarte important. Dacă suntem fericiți să fim 
acolo, energici, dispuși să facem o mulțime de activități, elevii noștri sunt mai predispuși să urmeze 
același model. 

Utilizarea NLP este criticată de unii pentru aspectul său manipulator. Și într-adevăr, este adevărat că 
NLP trebuie folosit cu prudență pentru a evita manipularea. Cu toate acestea, unele trucuri pot fi utile 
atunci când dorim să ajungem la un acord cu elevii - în special în ceea ce privește problemele legate de 
managementul clasei. Dacă vrem să-i convingem pe elevi de necesitatea de a face o activitate, putem 
folosi, spre exemplu, tehnica "Celor Trei Da". Această tehnică constă în a spune două fapte pe care 
elevii le vor accepta ca fiind adevărate. De exemplu: Am lucrat împreună pentru o vreme, nu? Da. Știm 
cum să lucrăm bine unul cu celălalt, nu? Da. Trebuie să încercăm să ne ascultăm și să nu mai vorbim, 
nu? Da. De obicei, elevii vor răspunde pozitiv la a treia întrebare și vom găsi un acord. În sala de clasă, 
dacă sugerăm, de asemenea, că următoarea activitate va fi minunată și că elevii se vor simți bine, avem 
mai multe șanse să avem studenți implicați. Dimpotrivă, dacă le spunem că activitatea va fi dificilă și 
provocatoare, vor fi tensionați și se pot pregăti pentru eșec chiar înainte de a încerca. 

Ca o concluzie NLP poate fi un instrument valoros pentru profesori, dacă este folosit în mod 
corespunzător, în sensul că ne va ajuta să vedem lucrurile dintr-un unghi diferit și ne va ajuta să 
gândim, să vorbim, să interacționăm cu oamenii și să acționăm dintr-o altă perspectivă. 

 


