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“Motivul pentru care avem

două urechi şi o gură este

pentru a vorbi mai puţin şi a

asculta mai mult.”

Zeno din Citium



Maxima  lui  G.  Eliot

“Binecuvîntat este cel care, 

atunci cînd nu are nimic de spus, se 
abţine să demonstreze acest lucru 
prin vorbe”.



STILURI DE COMUNICARE

Stilul pasiv („laissez-faire“, permisiv): evită confruntările,
conflictele, îşi doreşte ca toată lumea să fie mulţumită,
fără a ţine însă cont de dorinţele sale personale.

O astfel de persoană nu face cereri, nu solicită ceva
anume.

Lasă întreaga libertate de decizie şi acţiune pe seama
altora;

Stilul pasiv evită problema, ignoră drepturile proprii, lasă
pe ceilalţi să aleagă în locul său, vede drepturile celorlalţi
ca fiind mai importante.



STILURI DE

COMUNICARE

Stilul agresiv (autoritaritarist): blamează şi
îi acuză pe ceilalţi, încalcă regulile impuse,
este insensibil la sentimentele celorlalţi,
consideră că au întotdeauna dreptate,
rezolvă problemele prin violenţă, consideră
că cei din jurul său sunt adesea nedrepţi
cu el, este sarcastic şi utilizează adesea
critica în comunicare, este ostil şi furios.



STILURI DE COMUNICARE

Stilul asertiv (democratic): exprimă emoţiile şi
convingerile fără a afecta şi ataca drepturile celorlalţi,
comunică direct, deschis şi onest cîştigand respectul
prietenilor şi colegilor, spune „NU” fără să se simtă
vinovat sau jenat, face faţă presiunii grupului şi îşi
exprimă deschis opiniile personale.

El se comportă, într-un fel, ca un membru al
grupului;

Stilul asertiv discută problema, îşi susţine drepturile,
au încredere în ei, recunosc şi drepturile lor şi ale
celorlalţi.



10 sfaturi

pentru o ascultare eficientă
Încetează să vorbeşti – nu poţi asculta în timp ce vorbeşti. 

Uşurează situaţia vorbitorului – ajută-l să se simtă liber să 
vorbească 

Arată vorbitorului că vrei să-l asculţi –ascultă pentru a 
înţelege, nu pentru a te opune. 

Renunţă la gesturi care distrag atenţia

Pune-te în situaţia vorbitorului

Fii răbdător – acordă destul timp, încearcă să nu întrerupi, evită 
să pleci în timp ce altul vorbeşte. 

Nu te înfuria – furia poate duce la interpretări greşite. 

Pune întrebări – acest fapt îl încurajează pe vorbitor, îi arată că 
îl asculţi, că poţi şi vrei să-l ajuţi să-şi dezvolte / încheie 
demonstraţia. 



Iepuraşul are de gătit 8 ouă, dar nu are o tigaie în care să le

prăjească. Stă el, se gândeşte, şi îşi aduce aminte că ursul are o

tigaie. Bucuros, pleacă spre bârlogul ursului să-i ceară tigaia cu

împrumut! Mergând… iepuraşul se întreaba:

-Dacă ursul îmi cere în schimbul tigăii 2 ouă? Hm… asta e, îi dau

lui 2 ouă, mai rămân eu cu 6 şi asta e, mi-ajung 6!

Merge el ce merge, şi se întreabă din nou:

-Dar dacă îmi cere 4 ouă? Asta nu-i bine deloc! Dar ce să fac,

ursul e singurul din pădure care îmi poate împrumuta tigaia! Apoi,

aşa e în afaceri, câştigul se împarte jumate-jumate! Fie şi aşa,

dacă-mi cere 4 mai rămân şi eu cu 4 şi îmi ajung şi astea până la

urmă!Mai avea puţin până a ajunge la bârlogul ursului şi-i veni o

nouă idee:

-Din ce-l cunosc eu pe urs, acesta va lua şi pielea de pe mine, în

plus, e şi cam nesimţit, cred că o să-mi lase doar 2 ouă! Of…

Doamne, şi eu care aveam 8 ouă! Să rămân doar cu 2 ouă?

Povestea iepuraşului



Delicată situaţie, dar, asta e! Până la urmă decât să mor de foame, îi dau

lui 6 şi eu sunt mai mic, rămân cu 2 ouă! Aceste ouă o să-mi ţină de 

foame astăzi!

În sfârşit, iepuraşul ajunse în faţa bârlogului! Căzu din nou pe gânduri, 

era din ce în ce mai stresat, pentru că în tot acest timp el s-a gândit să-l 

împace şi pe urs şi pe el şi a tras nişte concluzii clare. Dar nu-şi pusese o 

singură întrebare:

-Dacă ursul îmi cere toate ouăle? Ce fac? Hm… Asta ar fi foarte delicat!!!

Se hotărăşte şi bate la uşa ursului, care iese cu un zâmbet larg şi spune:

-Zi-mi iepuraşule, ce problema ai, cu ce te pot ajuta?

Iepuraşul:

-Mai ursule, ştii ceva: NU-MI TREBUIE TIGAIA TA! Apoi îi întoarce

spatele şi pleacă!

Morala: etichetarea prietenilor, 

a colegilor sau a şefilor, fără măcar

să le ascultăm punctul de vedere, 

conduce la un eşec ferm în comunicare! 


