ASCULTAREA VS ÎNCĂPĂȚINARE
Adulții reprezintă adevărate modele pentru elevii
noștri. Atunci când promitem ceva, trebuie neapărat să
ne ținem de cuvânt, deoarece nu putem pretinde de la
elevi să asculte dacă profesorii, părinții nu își respectă
cuvântul dat.
Adulții își pot demonstra propria ascultare prin aceea
că nu se contrazic vorbele prin fapte.

Definițe
⚫

A îndeplini cu bucurie cerințele și dorințele celor ce
sunt responsabili pentru mine.

⚫

Promisiuni:

➢

Să ascult cu rapiditate de persoanele cu autoritate.

➢

Să am o atitudine voioasă.

➢

Să îndeplinesc orice se așteaptă de la mine.

➢

Să nu mă plâng.

➢

Să fac mai mult decât mi se cere.

ASCULTARE – respectarea îndrumărilor primite
⚫

Încăpăținarea – trăsătură prin care faci doar ce vrei, fără să ți seama
de ceilalți. Greșeala – rezultatul unui calcul greșit, al unei neștiințe, al
unei incapacități sau neatenției. Eroarea – rezultatul unei informații
greșite, gândirii sau înțelegerii greșite a unui mesaj. Ex: elev stând
treaz până noaptea târziu jucându-se la calculator

ÎNVĂȚÂND ASCULTAREA
⚫

CE ESTE AUTORITATEA?

⚫

ROLUL LIDERULUI

⚫

RESPECTAREA CUVÂNTULUI DAT

⚫

MAI ÎNTÂI ASCULTĂ ȘI APOI VEI FI
ASCULTAT

ASCULTAREA ÎN NATURĂ
⚫

⚫

⚫

⚫

Elefantii sunt cunoscuti pentru inteligenta lor, comportamentul interesant,
metodele de comunicare si structurile sociale complexe. Elefantii mai
comunica si cu ajutorul urechilor si miscarilor acestora, in felul acesta isi
protejeaza puii facand un cerc in jurul lor. O alta metoda de comunicare este
sunetul de joasa frecventa, astfel incat oamenii nu-l pot auzi, in schimb
elefantii il aud si de la 8 kilometri distanta.

Elefantii par sa fie fascinati de oasele si coltii de fildes ale elefantilor morti,
dandu-le atentie si mirosindu-le.
Elefantii sunt fiinte sociale, se ating frecvent si se ingrijesc reciproc prin
incolacirea trompelor.
Elefantii arata grija pentru membrii familiei care sunt raniti sau slabi si par
sa se intristeze atunci cand moare un membru al familiei.

ASCULTAREA ÎN ISTORIE
Visul lui Ferdinand a fost în egală măsură același cu al milioanelor de români crearea României Mari prin alipirea Transilvaniei regatului român.
⚫

⚫

⚫

Ferdinand I devine rege al României
depunând jurământul solemn și lunându-și
în fața țării angajamentul ca va fi un "bun
român".(1914)
Ferdinand a iubit România și poporul
român. Din admiratie și respect pentru
religia națională a românilor, Ferdinand se
botează de bună voie creștin-ortodox
pentru a fi în rând cu țara și poporul său.
Regele Ferdinand avea sa fie supranumit
fie "Lealul", fie "Întregitorul". (1922 –
Regele României Mari)

Povestea băiatului ascultător
Este seara. Bãiețelul familiei Preda se aflã în fața televizorului. Și-a
fãcut temele singur deoarece bunica nu știe sã-l ajute și urmãrește
împreunã cu aceasta știrile. Sunt imagini din Italia unde mama lui
lucreazã de un an.
Tata a divorțat de mama cu mult timp în urmã. Nu mai știe nimic
despre el.
Bunica se ridicã și-i cere bãiatului sã o urmeze în bucãtãrie pentru a
aranja masa. Bãiatul se supune și împreunã cu bunica servesc masa, apoi
împreunã hotãrãsc ce vor face a doua zi, fiind sâmbãtã. Vor face piața, vor
face curãțenie, vor gãti și apoi se vor relaxa. El nu se plânge și chiar este
voios cã poate ajuta cu ceva.
Bãiețelul o roagã pe bunica sã-l ajute sã așeze hainele în dulap.
Bunica spune cã-l ajutã cu mare drag.
Bãtrâna se ridicã sã ducã gunoiul, dar nepotul se oferã sã meargã el.
E mai odihnit….și oricum bunica înseamnã foarte mult pentru el în
aceastã perioadã.

Construirea de relații de calitate cu părinții,
profesorii și prietenii
A fi un bun ascultãtor presupune manifestarea unei atitudini de respect și
de acceptare a interlocutorului. Comportamentele care transmit acest mesaj sunt:
➢

Stabilirea contactului vizual cu persoana cu care vorbim

➢

Concentrarea atenției pe ceea ce spune vorbitorul

➢

Evitarea judecãrii sau interpretãrii greșite a ceea ce spune celãlalt

➢

Adresarea unor întrebãri clarificatoare sau pentru a obține informații

Ex: „Dacã am înțeles bine, mi-ai spus cã atunci când ai ajuns în clasã ți-ai gãsit
lucrurile împrãștiate pe jos?”
➢

Evitarea întreruperilor persoanei care vorbește

BLOCAJE ÎN COMUNICARE
⚫

PRIVIREA CRITICÃ,

⚫

ETICHETAREA,

⚫

AMENINȚAREA, EXCLUDEREA,

⚫

CHESTIONAREA EXCESIVÃ,

⚫

OFERIREA DE SFATURI

EVALUARE
Ce este ascultarea?

Cine o practică?

Unde o aplicăm?

ASCULTAREA

De ce? Care este motivul?

Cum o realizăm?

