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„Prin comunicarea nonverbală se înțelege interacțiunea umană bazată pe transmiterea de 

semnale prin prezența fizică și/sau prin comportamentele indivizilor într-o situație socioculturală 
determinată” (S. Chelcea, 2008). 

Orice profesor este în primul rând om, are probleme, antipatii, simpatii ce generează 
stări emoționale diferite, are atitudini și mentalități diferite față de educație și educabili și 
așteptări diferite față de aceștia. Un control permanent al tuturor informațiilor ce se transmit 
elevilor involuntar, altele decât cele dorite, referitoare la obiectul de studiu, nu există. 

De asemenea comunicarea între profesori și elevi se realizează după reguli 
împământenite – elevii trebuie să ceară permisiunea de a vorbi prin ridicarea mâinii. Puțini sunt 
profesorii care au renunțat la această practică, considerând-o, nu o practică utilă în 
managementul clasei de elevi, ci un mod de a submina personalitatea elevului.  

În clasă, nici comunicarea nonverbală, nu se realizează între două persoane aflate pe 
poziții de egalitate. Elevii vor avea un control mai mare (dar nicidecum total)  asupra expresiilor 
faciale și a limbajului corporal în comunicarea cu cel ce deține autoritatea, puterea chiar. 

Dacă expresia facială, privirea, postura, mișcarea și gesturile profesorului pot transmite 
încredere, control, susținere sau, din contră, lipsa acestora, aceleași componente din partea 
elevilor pot fi indicatori privind eficiența predării, a acceptării sau neacceptării autorității 
profesorului. 

Observarea sistematică a comportamentului în ambele sensuri de către participanți, are 
un rol de o importanța majoră. Orice modificare față de tiparele obișnuite de comunicare 
nonverbală a profesorului, dau elevilor informații despre starea acestuia, dar și față de cele ale 
elevilor/elevului, dau dascălilor anumite informații despre starea elevilor/elevului, ce nu pot fi 
ignorate. 

Toate informațiile provenite din comunicarea nonverbală, la vârsta școlarității mici, au 
un impact imens. Dacă la o vârstă mai mare, elevul se poate dezice de comportamentul 
nonverbal al profesorul în sensul că – îi arăt că pot, chiar dacă nu mă place – pentru micii elevi 
un comportament (verbal, nonverbal) ce lasă de dorit din partea celei care este o a doua mamă, 
este de neînchipuit. De aici refuzul de a învăța, de a veni la școală. 

În cazul micilor școlari, sunt necesare comportamente de apropiere nonverbală, ce sunt 
caracterizate de reducerea distanțelor psihologice și fiziologice. Profesorul de învățământ primar 
trebuie să aibă permanent o postură relaxată, chiar și atunci când evaluează, să zâmbească, să-și 
privească elevii atunci când vorbesc, să-și îmbrățișeze elevii, când aceștia le caută apropierea.   

De asemenea sunt necesare comportamente de motivare nonverbală. Profesorul trebuie 
să fie permanent printre băncile elevilor, atent să răspundă la orice solicitare, din toată inima, 
încurajând, zâmbind, privind elevii în ochi. 

Toate aceste comportamente au efecte pozitive asupra elevilor: elevii se simt bine, se 
simt în siguranță în timpul orelor, nutresc simpatie pentru profesor și orele lui, sunt mult mai 
motivați să învețe pentru că sunt valorizați ca oameni. 

Sunt indicate, în clasa de elevi din ciclul primar, crearea și folosirea unui limbaj 
nonverbal comun: o palmă ridicată poate sugera așteptarea profesorului de a se face liniște, 
arătarea elevului turbulent cu degetul, sau atingerea brațului acestuia pot atenționa și au șanse de 



succes în liniștirea celui atenționat. O postură dreaptă, în așteptare, a învățătoarei, este un 
indicator al solicitării acesteia de a se face liniște. Dar și brațele deschise, pot fi un mesaj de 
începere a  salutului de bun rămas după terminarea orelor, aplauzele spontane, pentru rezultate 
deosebite. Sunt doar câteva exemple, creativitatea dascălului și a elevilor pot duce la 
surprinzătoare practici. 

Comunicarea nonverbală se poate educa, în orele de Comunicare în limba română – 
dialogurile (și nu numai) pot fi reluate folosind numai limbajul nonverbal, utilizarea mimei, 
jocuri de tipul “Să discutăm în tăcere”, etc. 

Un alt limbaj nonverbal, deosebit de util în managementul orelor, este dat de înțelesul 
unor coduri de culori. Se confecționează palete de comunicare și acestea se utilizează  ca 
material didactic în lecțiile de predare învățare, fără a deranja ora (paleta verde ridicată – 
înțelegerea celor predate, cea galbenă – o înțelegere parțială, iar paleta roșie – nepriceperea 
noțiunilor predate), în lecțiile de formare de deprinderi, când elevii se pot interevalua prin 
ridicarea paletei verzi sau roșii pentru o rezolvare cu care sunt/nu sunt de acord, sau cu ajutorul 
cărora pot să cere ajutorul colegilor din bancă prin ridicarea unei palete de ajutor (sub forma unei 
inimi). 

În concluzie, cum rolul comunicării nonverbale în clasa de elevi aflați la vârsta 
școlarității mici este deosebit important, nonverbalul având un impact major asupra stării de 
bine, de siguranță a acestora, este important ca profesorul să conștientizeze acest rol și să încerce 
un control mai atent al informațiilor nonverbale transmise.  

Și nu în ultimul rând, prin joc, prin anumite activități, profesorii pot face ca mici școlari 
să înțeleagă importanța acestui tip de comunicare și să-și însușească o anumită conduită a 
comunicării și totodată să le educe atenția, concentrarea atenției, percepția.  
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