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11/14/2019

2

Agenda

1. Elementele procesului de comunicare

2. Modelul „celor 4 urechi”, Schulz von Thun

3. Reguli de aur pentru o comunicare de succes

4. Reguli de aur pentru o „ascultare de succes”

5. Limbajul corpului

“There is no more B2B or B2C. It’s H2H: Human to Human.”

• ~ Bryan Kramer, CEO, PureMatter ~
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Comunicarea – un proces simplu și banal?

1. Elementele procesului de comunicare

“Cât de bine comunicăm este determinat nu de felul cum spunem anumite 
lucruri, ci de faptul cât de bine suntem înțeleși.” ~ Andrew Grove ~
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Procesul de comunicare, Karl Buhler (1934)

1. Elementele procesului de comunicare

Modelul fundamental al procesului de comunicare

Emițător           Codare           Canal           Decodare           Receptor           Efect 
 
 
 
           Zgomot de fond 
 

1. Elementele procesului de comunicare
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2. Modelul „celor 4 urechi”, Schulz von Thun

Informația factuală

Emițătorul
cu 4 canale

Imaginea 
de sine

Povestea relației

Cerința

Receptorul
cu 4 urechi

2. Modelul „celor 4 urechi”, Schulz von Thun

„E verde! ”
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3. Reguli de aur pentru o comunicare de succes

1. Contactul vizual

2. Stilul de vorbire

3. Limbajul pozitiv

Contactul vizual

Contactul vizual este o modalitate simplă de a le da de înțeles oamenilor că îi 
ascultăm și că suntem interesați de ceea ce au de spus
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Stilul de vorbire

Stilul de vorbire înseamnă tonalitatea, ritmul vocii, accentul, volumul cu care vorbim

Aceeași propoziție poate fi transmisă și înțeleasă, în moduri complet diferite, în funcție 
de modul în care este spusă

Stilul de vorbire

„Vă rog să așteptați câteva minute până 

când termin convorbirea cu un client.”
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Limbajul pozitiv

• Zâmbiți când vorbiți

• Accentuați ceea ce puteți face, mai degrabă decât ceea ce nu puteți

• Folosiți forma pozitivă a propoziției

• În loc să vă concentrați pe problemă, concentrați-vă pe soluție sau acțiune

• Evitați explicațiile lungi și concentrați-vă asupra soluției

• Folosiți o formulare neutră, evitați un limbaj care învinovățește

• Utilizați enunțuri care încep cu „eu”

Modul în care vă exprimați determină dacă mesajul dvs. este primit în mod 
pozitiv sau negativ

4. Reguli de aur pentru o „ascultare de succes”

1. Ascultăm eficient

2. Ascultăm activ

3. Atragem atenție

4. Confirmăm că am înțeles
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Ascultăm eficient

Când cineva vorbește, de obicei ascultăm pe unul din aceste 4 nivele:

• Putem ignora interlocutorul neascultându-l, de fapt

• Putem să ne preface, că îl ascultăm. “Da, da. Hm. Așa, așa”

• Putem asculta selectiv, auzind doar fragmente din ce ne spune

• Putem asculta cu atenție, concentrându-ne energia pe cuvintele rostite

Ascultarea eficientă este un mod de a asculta cu intenţia de a înţelege 

De multe ori avem tendința să auzim ceea ce vrem să auzim, sau, mai degrabă, 
ceea ce ne așteptăm să auzim

Ascultăm activ

Ascultarea activă înseamnă să acordați atenție vorbitorului - atât la ce spune 
cât și la limbajul non-verbal
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Atragem atenție

“Ascultă, sau limba ta te va face surd.” ~ Proverb american ~

Este important să vă asigurați că nu vă lăsați atenția să rătăcească

Confirmăm că am înțeles

O modalitate simplă de a confirma că am înțeles totul este de a clarifica, parafraza sau 
rezuma

Exemple de întrebări în aceste cazuri:

• „Deci, ce spuneți este ...?”

• „Deci, ce aveți nevoie de la mine este ...?”

• „Deci, în rezumat, ceea ce am convenit este ...?”
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5. Limbajul corpului

O formă de comunicare non-verbală mentală și fizică a omului, constând din:

• poziția corpului

• gesturi

• expresia facială

• mișcarea ochilor

Trimiterea și interpretarea acestor semnale se face 
aproape în întregime în subconștient

5. Limbajul corpului

După Albert Mehrabian din totalul mesajelor:

• 7% sunt verbale (numai cuvinte)

• 38% sunt vocale (inclusiv tonalitatea vocii, inflexiunea şi alte sunete)

• 55% sunt mesaje non-verbale (poziția corpului, mâinile)
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Puterea palmei

Poziția de supunere

Poziția de dominare

Poziția agresivă

Încleștarea mâinilor

Gest de frustrare care semnalizează că cel în cauză îşi reprimă o atitudine negativă
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Mâinile în poziția de coif

Indică încrederea în forţele proprii, o atitudine de siguranţă sau una de "sunt foarte deştept"

Inducerea în eroare, minciuna

Cele 3 maimuţe înţelepte, care nu aud, nu spun şi nu văd nimic din ce e 
rău. Mişcările mâinii aduse la fată reprezintă forma de bază a gesturilor
umane de inducere în eroare
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Minciuna – acoperirea gurii

Mâna acoperă gura, în timp ce creierul trimite subconştient comenzi mâinii să 
încerce să oprească cuvintele mincinoase care se pronunţă

Minciuna – atingerea nasului + frecarea ochiului și a urechii

Sunt versiuni deghizate a gestului 
de acoperire a gurii
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Mâna dusă la obraz și la bărbie

Plictiseală

Interes

Încrucișarea brațelor

Încercarea de pune o barieră între cineva sau ceva ce nu ne place. Gestul universal 
care exprimă o atitudine defensivă sau negativă
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Gesturi ale capului

Neutru Interesat Critic, negativ

Ambele mâini după cap

Gest tipic pentru oamenii 
care se simt încrezători, 
dominanţi sau superiori 
faţă de alţii
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