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După cum știm cu toții, comunicarea reprezintă o parte componentă vitală a actului didactic. 

Atunci 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 consolidarea 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. 


