
Dezvoltare personală prin Erasmus+ 

Descoperim Programarea Neuro-Lingvistică – NLP 

Programarea neuro-lingvistică poate fi definită ca un instrument de dezvoltare 
personală şi un program de auto-motivare. Cei mai mulți o consideră o știință, există 
însă și voci care contestă acest lucru, atribuindu-i doar rădăcinile în psihoterapie.  
Domeniile de aplicare a principiilor și metodelor NLP sunt vaste și, din fericire, tot mai 
mulți profesori le abordează în activitatea cu elevii.  
 
Comunicarea se află la baza Programării neuro-lingvistice, care oferă un mod de de 
eficientizare a comunicării, de modificare a comportamentului şi de obţinere a 
succesului pornind de la felul în care gândim, simţim şi acţionam. Prin folosirea 
corectă a tehnicilor NLP, ne putem schimba starea, putem schimba stările altor 
oameni, putem convinge mai ușor, putem conduce mai ușor, putem fi mai eficienți, 
mai productivi, eliminăm blocajele mentale și emoționale. 

Ce este NLP? 

NLP a fost creată de Richard Bandler și John Grinder de la Universitatea din Palo 
Alto, California, la începutul anilor '70. Aceștia au analizat studiile și bunele practici ale 
celor mai de succes psihoterapeuți de la acea vreme: Fritz Perls (terapia Gestalt), 
Milton Ericson (Hipnoza Ericsoniana) și Virginia Satir (Terapia familiei) și au elaborat 
un set de modele, metode şi tehnici orientate în vederea sporirii capacităţii de alegere 
şi de condiţionare a evenimentelor din viaţa noastră. Ca atare, NLP a câștigat 
recunoașterea prin publicarea primei cărți "Structura magiei", volumul I în 1975.  
O modalitate utilă de a explora o definiție este aceea de a separa cele trei elemente 
de bază: 
Neuro - se referă la activitatea sistemului nostru nervos și, mai precis, la cele cinci 
simțuri (vedere, auz, atingere, miros, gust) prin care preluăm informații din mediul 
înconjurător și o trimitem creierului; 
  
Linguistic – se referă la limbajul nostru, verbal și non-verbal, și la modul în care 
codificăm, organizăm și dăm sens experiențelor noastre, sau, cu alte cuvinte, modul 
unic în care transmitem propria realitate.   
Programming – face referire la strategiile și abordările pe care le folosim pentru a 
obține rezultate consecvente. Creierul nostru poate fi comparat cu un computer care 
rulează, de fiecare dată,  programe specifice pentru a produce comportamente 
specifice.  

Provocarea pe care am acceptat-o anul acesta a fost aceea de a participa, împreună 
cu doi colegi, Georgeta Raicu și Ovidiu Bădescu, dascăli ai Colegiului ațional Traian 
Lalescu din Reșița,  la un curs de formare finanțat în cadrul Programului Erasmus+ 
prin proiectul cu numarul 2018-1-RO01-KA101-048101, urmând ca, mai apoi, să 
încercăm să implementăm și să adaptăm noțiunile noi învățate, odată întorși la 
catedră. Cursul de formare a avut abordări practice, oferindu-ne posibilitatea de a 
exersa tehnicile noi cu colegii profesori pentru a ne asigura că înțelegem cum 
funcționează tehnicile și pentru a aprofunda înțelegerea prin practică. Modulele 
cursului s-au axat pe: 



• Sisteme de reprezentare. 

Modul în care oamenii își reprezintă lumea lor prin limbaj și cum putem folosi acest 
limbaj pentru a comunica eficient. 

• Limbajul privirii  

Ce ne spune privirea unui om? Coum putem extrage informații din mișcarea ochilor și 
cum să folosim aceste informații pentru a ne face comunicatori mai eficienți. 

• Ancorarea. 

Controlul stării eului și al altora. Utilizarea ancorelor în predare. Sprijinirea elevilor să 
își creeze stări pozitive, de bine, atunci când se prezintă în fața altora. Sprijinirea 
profesorilor pentru a-și controla propriile stări și pentru a ajuta elevii să se transpună 
într-o stare pozitivă de învățare. 

• Raport. 

Sensibilitate acustică. Observarea schimbărilor subtile la ceilalți, observarea înțelegerii 
sau lipsa înțelegerii și multe altele. Cum să construim și să menținem raporturi chiar și 
atunci când spunem NU. 

• Țeluri bineîntocmite. 

Cum să setăm obiective SMART, realizabile. Atât pentru profesor, cât și pentru clasă. 

• Introducere în modelele Meta-model. 

Înțelegerea sensului real a ceea ce spun ceilalți. Diferențierea dintre ceea ce se ce se 
presupune și ceea ce se spune. 

• Presupoziții NLP. 

Cum să folosești limbajul pentru a înțelege ce spun ceilalți și cum să sugerezi 
succesul și să înțelegi, astfel încât să fie ușor pentru elev să accepte și să se 
actualizeze. 

• Introducere în modelul Milton 

Cum să utilizați modelele de limbaj pentru a obține rezultatul planificat. Trecerea, cu 
ușurință, de la imaginea de ansamblu la imaginea în detaliu, și invers. 

• Înțelegerea poziționărilor  

Înțelegeți punctul de vedere al altor persoane și "pozițiile" lor în relația cu ceilalți. Ajută 
la evitarea blcajului în comunicare.  

• Metafore. 

Cum se creează și se utilizează poveștile. 

• Re-încadrare. 



Cum să reîncadrați ceea ce spune cineva pentru a pune o latură pozitivă și pentru a 
încuraja progresul. 

Acestea sunt doar noțiunile legate de NLP care au fost abordate în decursul celor 6 
zile de curs. Multe, noi, copleșitoare, ofertante. Provocarea continuă, deoarece acum 
trebuie să ne concretizăm modul în care putem aplica la clasă tot ceea ce am învățat. 
Concret, trebuie să punem în practică modalităţile prin care ne dezvoltăm capacităţile 
de comunicare, prin care îmbunătăţim relațiile cu elevi, prin care depăşim limitele 
personale şi identificăm strategii eficiente de rezolvarea a problemelor.  
 
După cum știm cu toții, comunicarea reprezintă o parte componentă vitală a actului 
didactic. Atuncti când ne angajăm într-un proces de comunicare cu o altă persoană, 
percepem răspunsurile acesteia și, la rândul nostru, reacționăm cu ajutorul gândurilor 
și a sentimentelor. Comunicarea nu se limitează, însă, la cuvinte. Folosim, totodată, și 
limbajul corpului, gesturi, tonul vocii, postura, expresiile feței. Astfel, comunicăm, atât 
verbal, cât și nonverbal. Prin felul în care comunicăm, stabilim relații. Depinde tot de 
noi măsura în care îl influnțăm pe cel din fața noastră. Mai exact, Pentru a influența 
persoana cu care comunicăm, trebuie să ne raportăm la ea. În cazul unui profesor, 
trebuie să reușim să ne raportăm la elevii noștri. Cum inițiem acest raport ? 
Interesându-ne sincer de acea persoană, fiind curioși în legătură cu cine este de fapt 
sau cum gândește, dorind să vedem lumea din punctul ei de vedere( din „papucii” ei). 
Capacitatea noastră de a ne raporta la elevii noștri ne va influența în mod evident 
comunicarea și va contribui la eliminarea conflictelor.  

Pacingul și leadingul sunt elemente cheie în conolidarea unei relații. Pacingul este 
procesul de a urma interlocutorul. Mai exact, noi, ca profesori, trebuie să fim capabili 
să ne transpunem în persoana celui din fața noastră, în ceea ce privește respirația, 
postura, mișcarea, tonul vocii și tempoul, pentru a dezvolta un raport. Leadingul  se 
realizează în momentul în care și celălalt adoptă gesturile făcute de noi. Totodată 
înseamnă preluarea de idei și de convingeri de la celălalt. 

Există un set de modele lingvistice în NLP ce ajută în comunicare pentru a elimina 
tiparele de limbaj- deformările, generalizările și ștergerile. Elevii emit, de multe ori, 
enunțuri care se încadrează în aceste tipare. Noi, ca profesori, putem clarifica, prin 
întrebări, sensul informației. 

 Deformările: Elevul spune: 

 Îmi este frică. –ce anume te sperie ?  
 Se ia de mine tot timpul . –ce te face să crezi asta ?  
 Mereu nu își face temele, ( așadar) nu îi pasă.- chiar crezi că dacă nu își 

face temele înseamnă că nu îi pasă ? 
 De ce trebuie să îți repet ca să înțelegi? –chiar trebuie să îmi repeți ca să 

înțeleg? Chiar crezi că niciodată nu înțeleg ? ce anume ar trebui să înțeleg? 

 Ștergerile:  

 Nu pot! – ce anume nu poți ? 



  Nu mă lasă în pace !- cine, mai exact, nu te lasă în pace ?  
 Nimănui nu îi pasă. –cui nu îi pasă ?  
 M-am gândit.- la ce anume te-ai gândit ?  
 Asta e prea dificilă. – prea dificilă comparativ cu ce anume ?  
 Este greșit să plângi. – când e greșit să plângi ?   
 Evident că nu voi reuși.- Mie nu îmi este evident. Ce te face să crezi că nu 

vei reuși. 

 Generalizările:  

 Toți râd de mine. –chiar toți ? Nu există nimeni care să nu râdă ? 
 Băieții sunt agresivi.- Toți băieții ?  Nu ai cunoscut pe nimeni care să nu fie 

agresiv ? 
 Nu pot să le spun părinților. De ce îți e teamă ? ce anume te împiedică ? 

cum ar fi dacă ai putea să le spui ?  
 Nu trebuie să fac greșeli. Presupunând că ai putea să faci, ce s-ar 

întâmpla? 

Avem o mare influență asupra formării elevilor noștri. Atunci când vrem să schimbăm 
felul în care o persoană gândește, trebuie să cunoaștem structura gândirii persoanei 
cu care comunicăm. Ne putem învăța elevii că respectul de sine, încrederea, 
motivația, creativitatea sunt însușiri pe care le pot deprinde în școală. Elevii dispun de 
toate resursele de care au nevoie pentru a-și îmbogăți hărțile mentale și pentru a 
descoperi diferența dintre eșec și succes. NLP este un mod de viață al oamenilor de 
succes prin care dobândim independent inteligența emoțională și prin care 
comunicăm persuasiv. 

 


