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PREFAȚĂ 

Disciplina Teoria și practica comunicării se regăsește în panul de studii la programul Limbă 

și Literatura română destinat studențiolr de la Formare profesională continuă și face parte din 

categoria cursurilor fundamentale. 

Materialul este structurat concis, pornind de la noțiunile de bază ale teoriei și practicii de 

comunicare și prezintă informația accesibil cu privire la domeniul studiat. 

Comunicare este un proces complex care include toate aspectele vieții, comunicarea este 

inevitabilă, fie verbală sau nonverbală, monologată sau dialogată. Fără o comunicare eficientă, atât 

în sfera personală, cât și profesională, nu putem să ne desfășuram viața, activitatea, nu putem rezolva 

conflicte, nu ne putem realiza scopurile. În domeniul Științe ale educației comunicare are un rol 

primordial, profesorul, prin intermediul comunicării, realizează scopul educational, bazându-se pe 

principiiile actului de comunicare și utilizând difersele forme ale comunicării eficiente, cadrul 

didactic asigură un feedback calitativ, ceea ce contribie la o bună desfășurare a demersului didactic.  
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1. Determinări conceptuale 

 Definiția comunicării 

Comunicarea reprezintă un proces de interacţiune între persoane, grupuri, ca 

relaţie mijlocită prin cuvânt, imagine, gest, simbol sau semn. Prin intermediul ei, indivizii 

îşi împărtăşesc cunoştinţe, experienţe, interese, atitudini, simţăminte, opinii, idei 

 Privită ca proces, comunicare consta în transmiterea şi schimbul de informaţii 

(mesaje) între persoane. Comunicarea, înseamnă a spune celor din jur cine eşti, ce vrei, 

pentru ce doreşti un anumit lucru şi care sunt mijloacele pe care le vei folosi pentru a-ţi 

atinge ţelurile. In acest sens, a comunica înseamnă şi a tăcea, a aştepta răspunsul, reacţia 

celui căruia ai vrut să-l anunţi că exişti şi chiar vrei să-i spui ceva 

Comunicarea, este definită – de către majoritatea specialiştilor - ca un proces princare un emiţător 

transmite o informaţie receptorului prin intermediul unui canal, cu scopul de a produce asupra 

receptorului anumite efecte.  

 „comunicarea este inevitabilă” sau „non-comunicarea este imposibila”; conform 

acestui principiu tot omul comunică, orice comportament are valoare comunicaţională, 

indiferent dacă există sau nu indici, semne sau semnale. 

 

  „comunicarea se dezvolta pe doua planuri: planul conţinutului şi planul relaţiei. 

Primul oferă informaţii, iar al doilea oferă informaţii despre informaţii” 

 

  „comunicarea este un proces continuu ce nu poate fi abordat în termeni cauză- 

efect sau stimul- răspuns”; aceasta se datorează faptului că, omul, comunică în fiecare 

moment cu întreg trecutul sau şi cu toate experienţele acumulate. 

 

 „comunicarea se bazează atât pe informaţie în forma digitală (procesată de 

sistemul nervos central), cât şi pe informaţie analogică(procesată de sistemul 

neurovegetativ)” 

 

  comunicarea implică raporturi de putere între parteneri, iar schimburile care au 

simetrice loc între ei pot fi simetrice sau complementare”; în schimburile parteneri 

comunica de pe poziţii de egalitate, iar în schimburile complementare, adoptă 

comportamente compatibile sau joaca roluri distincte, au putere diferită, statut social sau 

ierarhic   diferit. 

 comunicarea implică procese de acomodare şi ajustare a comportamentelor”; 

oameni sunt diferiţi, percep diferit realitatea şi au interese obiective diferite. 

Ori de câte ori vorbim sau scriem, încercăm să convingem şi să ne 

convingem, să explicăm ,să informăm sau să fim informaţi, să educăm sau să 

fim educaţi, să impresionăm, să amuzăm şi să ne amuzăm,a ne exprima puncta de vedere, sau să 

îndeplinim orice alt obiectiv, prin intermediul procesului de 

comunicare, urmărim întotdeauna patru scopuri principale: 

 să fim auziţi sau citiţi (receptaţi); 
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 să fim înţeleşi; 

  

 să fim acceptaţi; 

 

 să provocăm o reacţie (schimbare de comportament sau de atitudine, a unei 

opinii) 

 Stilurile comunicări 

 

Participanții la un act de comunicare utilizează diverse stiluri, în dependență de caracter, de 

educație, statut social. 

Stilul pasiv („laissez-faire“, permisiv): evită confruntările, conflictele, îşi doreşte ca toată lumea să 

fie mulţumită, fără a ţine însă cont de drepturile sau dorinţele sale personale.  

 O astfel de persoană nu face cereri, nu solicită ceva anume, nu se implică în cîştigarea unor 

drepturi personale sau în apărarea unor opinii.  

 Această persoană se simte rănită, frustrată, iritată, fără însă a încerca să-şi exprime 

nemulţumirile faţă de ceilalţi.  

  Lasă întreaga libertate de decizie şi acţiune pe seama altora;  

 Se remarcă prin „roluri“ pasive, prin diferenţă ori minimalizarea fenomenelor semnificative 

în procesul de activitate;  

Stilul pasiv evită problema, ignoră drepturile proprii, lasă pe ceilalţi să aleagă în locul său, vede 

drepturile celorlalţi ca fiind mai importante. 

Stilul agresiv (autoritaritarist): blamează şi îi acuză pe ceilalţi, încalcă regulile impuse de autorităţi 

(părinţi, profesori, poliţie) este insensibil la sentimentele celorlalţi, nu-şi respectă colegii, 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; 

 Se menţine la o anumită distanţă de grup; 

 Generează tensiuni, agresivitate, stres; 

Stilul agresiv atacă problema, îşi susţine drepturile fără a ţine cont de drepturile celorlalţi, aleg 

activitatea lor şi pe a celorlalţi, consideră că drepturile lor sunt mai importante decât ale celorlalţi. 

Stilul asertiv (democratic): exprimă emoţiile şi convingerile fără a afecta şi ataca drepturile 

celorlalţi, comunică direct, deschis şi onest cîştigînd respectul prietenilor şi colegilor, are capacitatea 

de a iniţia, menţine şi încheia o conversaţie în mod plăcut, exprimă emoţiile negative fără a se simţi 

stînjenit sau a-l ataca pe celălalt, are abilitatea de a solicita sau a refuza cereri, îşi exprimă emoţiile 

pozitive, face şi acceptă complimente, spune „NU” fără să se simtă vinovat sau jenat, face faţă 

presiunii grupului şi îşi exprimă deschis opiniile personale, îşi recunoaşte responsabilităţile faţă de 

ceilalţi;  

 Conducătorul asertiv prezintă criteriile comune de apreciere, de lăudare, de criticare pe 

care le respectă în comun cu colegii;  

 El se comportă, într-un fel, ca un membru al grupului; 
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Stilul asertiv discută problema, îşi susţine drepturile, au încredere în ei, recunosc şi drepturile lor şi 

ale celorlalţi. 

 

2. Elementele componente ale comuncării 

De la începuturi şi pâna astăzi oamenii au comunicat între ei şi şi-au transmis gânduri, idei, 

cuvinte etc. influenţându-se reciproc. Astăzi, în viaţa cotidiană a omului, comunicarea capată o 

dimensiune şi o semnificaţie cum n-a  avut -o vreodată  în  is toria umani tăţ i i .  S-a 

afi rmat  de  multe ori  că în  z i lele noast re  comunicarea ia proportii neobisnuite, ea este o 

caracteristica esențiala a civilizaţiei şi a devenit incontestabil o instituţie. 

 

In cadrul comunicări întâlnim, mai multe elemente: 

 emiţătorul, este un individ, un grup sau o organizaţie care: posedă 

informaţie mai bine structurată decât receptorul; presupune o motivaţie (stare de spirit); 

presupune un scop explicit (alăturat mesajului) şi unul implicit (motivul transmiteri 

mesajului, uneori necunoscut receptorului); 

 receptorul este, de asemenea, un individ, un grup sau organizaţie - căruia 

îi este adresat mesajul sau intra în posesia sa în mod întâmplător; primeşte mesajul într-un 

mod conştient şi sau subliminal. După tipul de ascultare a mesajului, receptorii sunt: cei 

care ascultă pentru aflarea de informaţii; cei care fac o ascultare critica; cei care fac o 

ascultare reflexibilă; cei care ascultă pentru divertisment, etc. 

 mesajul, îl constituie ansamblul format din informaţii obiective, judecăţi de 

valoare care privesc informaţiile şi judecăţii de valoare şi trăiri personale în afara acestor 

informaţii etc.; de fapt mesajul include datele, informaţiile transmise şi cadrul de 

simboluri prin care se oferă un înţeles specific, particular acestor date, informaţii 

 decodarea, presupune descifrarea sensului mesajului primit, fiind 

operaţiunea corespunzătoare codării, la nivelul receptorului de această dată. 

  feedback-ul, element important al comunicării; ne arată măsura în care 

mesajul a fost înţeles, crezut şi acceptat. Feedback-ul în calitatea sa de informaţie trimisă 

înapoi la sursă, poate fi pozitiv (atunci când îndeplineşte un rol de motivare) sau negativ 

(când urmăreşte un rol corector), imediat sau întârziat. 

 canalul de comunicaţie, reprezintă calea care permite difuzarea mesajului. 

In sens larg, el defineşte totalitatea posibilităţilor fizice de comunicare, iar în sens 

restrâns, este vorba de modul de structurare a comunicărilor în cazul unui colectiv relativ 

la distribuţia în spaţiu a persoanelor. 

 contextul comunicării, reprezintă cadrul fizic şi psihosocial în care 

comunicarea are loc. Contextul comunicării este influenţat de factori ca: contextul fizic; 

contextul psihosocial; proximitatea (distanţa dintre emiţător şi receptor); similaritatea 

(dată de interese, credinţe, activităţi şi scopuri comune); apartenenţa de grup. 

Dimensiunile contextului comunicării sunt: fizică, psihosocială, temporală, climatul, etc. 
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3. Barierele în comunicare 

Factori care pot face comunicarea mai puţin eficientă, sau chiar să eşueze complet 

sunt: 

 diferenţe de percepţie – modul în care noi privim lumea este influenţat de 

experienţele noastre anterioare, astfel că persoane de diferite vârste, naţionalităţi, culturi, 

educaţie, ocupaţie, sex, temperament etc. vor avea alte percepţii şi vor interpreta situaţiile 

în diferite moduri; 

  concluzii grăbite – deseori vedem ceea ce dorim şi să vedem şi să auzim ceea ce 

dorim să auzim, evitând să recunoaştem realitatea în sine; 

 stereotipii – riscul de a trata diferite persoane ca şi când ar fi una singura; 

 lipsa de cunoaştere – este dificil să comunicăm eficient cu cineva care are o 

educaţie diferită de a noastră, ale cărei cunoştinţe în legătură cu un anumit subiect în 

discuţie sunt mai reduse; 

 lipsa de interes ale interlocutorului faţă de mesaj; 

  dificultăţi de exprimare; 

 emoţiile puternice atât ale emiţătorului cât şi ale receptorului; 

  lipsa de încredere a interlocutorilori; 

 personalitatea – diferenţele dintre tipurile de personalităţi (ciocnirea 

personalităţilor) pot cauza probleme de comunicare, dar şi, propria noastră percepţie a 

persoanelor din jurul nostru este afectată. 

Potenţialele bariere de comunicare nu depind numai de noi, respectiv receptor şi 

emiţător, ci şi de condiţiile de comunicare, pe care trebuie să le cunoaştem şi să le 

controlăm pentru ca procesul de comunicare să capete şansa de a fi eficient. 

 

 

4. Forme ale comunicării 

 

Literatura de specialitate distinge o mare varietate de forme ale comunicării, oferită 

de diversitatea criteriilor de clasificare a acestora. Acestea se regăsesc, într-o formă sau 

alta, în următoarele tipuri: 

 

 Comunicarea verbal și nonverbală 

 

 Comunicarea verbală reprezintă modalitatea cea mai întâlnită ca formă de 

comunicare. Se deosebeşte de celelalte forme de comunicare prin câteva caracteristici: 

- presupune un mesaj, ce trebuie să conţină elementele structurale, de actualitate, 
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interes şi motivaţie pentru ascultător, claritate şi coerenţă internă etc.; 

- presupune oferirea unor suporturi multiple de înţelegere a mesajului, în care cel 

mai important este cel iconic şi, totodata, presupune concordanţa dintre mesajul verbal şi 

cel nonverbal, în care cel din urmă are un rol de întărire; 

- este circulară şi permisivă, în sensul că permite reveniri asupra unor informaţii, 

detalieri care nu au fost prevăzute atunci când a fost conceput mesajul; 

- este puternic influenţată de situaţie şi ocazie: acelaşi mesaj poate fi receptat 

diferit de acelaşi receptor în funcţie de dispoziţia motivaţională, factorii de oboseala şi 

stres, condiţii favorizante sau nu ale contextului comunicării; 

- este puternic influenţată de caracteristicile individuale ale emiţătorului şi 

receptorului; 

- posedă şi atributele necesităţii umane – nevoia omului de comunicare. 

 Comunicarea verbala are în centrul demersului său limbajul articulat (vorbirea) 

şi limbajul vocal nearticulat (paralimbajul). Vorbirea, reprezintă cea mai simplă şi mai 

evoluată modalitate de exprimare a nuanţelor afective dar şi a gândirii abstracte, 

raţionale. Paralimbajul include diverse modalităţi sonore (volum, ton etc.),ritm, 

intensitate, fluenţă,viteză, folosirea pauzelor etc.; reprezintă un bogat mijloc 

expresivcomunicativ în cadrul unui dialog. Se apreciază ca 39% din înţelesul comunicării este 

afectat de paralimbaj. 

In cadrul comunicării verbale întâlnim următoarele forme şi structuri 

compoziţionale: cuvântul, intervenţia, alocuţiunea, toastul, conferinţa, dezbaterea, 

dizertaţia, discursul s. a. 

- cuvintele, sunt sunete şi semne care servesc omului pentru a construi mesaje. Cu 

ajutorul cuvintelor se realizează vorbirea şi scrierea umană. Astfel, se afirmă ca „ideea 

care nu caută să devină cuvânt este o idee proastă, iar cuvântul care nu caută să devină 

acţiune este un cuvânt prost” (cf. Louis Pauwels si Jacques Bergier, Dimineaţa 

magicienilor. Introducere in realismul fantastic, Nemira, 1994, p. 20). Claritate mesajului 

înseamnă folosirea corectă a cuvântului exact şi a unei gramatici corecte (folosirea 

corectă a regulilor de ordin practic,a verbelor, adjectivelor şi adverbelor, folosirea 

adecvata a jargonului şi a eufemismelor etc.) O dificultate în comunicare este dată de 

tendinţa spre folosirea anglicismelor dar şi, de folosirea termenilor vulgari sau jignitori. 

- intervenţia: formă a dezbateri orale libere şi concise pe o tema dată(culturală, 

ştiinţifică, ideologică), în prezenţa unui auditoriu interesat. Ea exprimă un punct de 

vedere personal a celui ce intervine, cu motivări clare şi convingătoare, cu nuanţe de 

originalitate, abordând un singur aspect, sub forma unei opinii. 

- alocuţiunea: formă spontană sau elaborată a unei comunicări orale, scurtă şi 

ocazională. Ea poate să ia şi forma cuvântului sau salutului la diferite evenimente. 

- discursul: forma extrem de elaborată a unei comunicări oratorice, prin care se 

susţine sau se dovedeşte, argumentat în faţa unui auditoriu, o problema sau o tema. 

- conversaţia: se bazează pe dialogul dintre doua persoane, pe întrebare şi 

răspuns în vederea realizării unui obiectiv într-o anumita situaţie. Se desfăşoară faţă în 

faţă, dar şi prin intermediul mijloacelor tehnice (telefon, a micului ecran tv. etc.). 

 

 Comunicarea nonverbală înseamnă cu totul altceva decât cuvintele prin care 

transmitem un mesaj. Abordarea comunicării nonverbale porneşte de la câteva principii 
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cu caracter general şi, anume: 

- comunicarea nonverbală este determinată cultural; 

- comunicarea nonverbală poate să se afle în conflict cu mesajele verbale; 

- mesajele nonverbale sunt în mare măsură incoştiente; 

- canalele comunicării nonverbale sunt importante în comunicarea 

sentimentelor şi atitudinilor. 

În cadrul procesului de comunicare, limbajul nonverbal are următoarele funcţii: 

- de a accentua comunicarea verbală; 

să completeze mesajul transmis verbal; 

- în mod deliberat, poate să contrazică anumite aspecte ale comunicării 

verbale; 

- poate regulariza fluxul comunicaţional şi de a pondera dinamica proprie 

comunicării verbalizate; 

- repetă sau reactualizează înţelesul comunicării verbale; 

- comunicarea nonverbală nu poate substitui aspecte ale comunicării 

verbale. 

Canalele prin care se transmite comunicare nonverbală: 

- corpul (mişcări ale capului: sus, jos, aplecat, înclinat dreapta sau stânga, 

clătinări); 

- privirea (pupila dilatată, tipuri de privire – somnolentă, fixă, mobilă, înălţată, 

coborâtă, evazivă, cu coada ochiului, piezişă, cu ochiul, cu ochii închişi sau mijiţi, lentile 

fumuri, în grup); 

- faţa (mimica, gura, zâmbetul, râsul,respiraţia); 

- trunchiul (bustul, umeri şi bazinul); 

- braţele şi mâinile; 

- picioarele (încrucişări ale picioarelor, picioarele şi scaunul, picioarele în 

poziţia stând, labele picioarelor) 

- hainele (stilul „uniforma”, adaptarea la mediu, nota personală, zile cu ţinută 

neconvenţională, cum să ne îmbrăcăm să câştigăm); 

- obiectele (limbajul obiectelor – bijuterii,accesorii la îmbrăcăminte etc.); 

- locul (limbajul locurilor); 

- culorile (limbajul culorilor); 

- muzica; 

- simbolurile; 

- tăcerea; 

- timpul; 

- spaţiul (proxemica – limbajul spaţiului): limbajul spaţiului este strâns legat de 

patru categorii de distante (zone): 

- zona intimă (0 – 45 cm.), este permis accesul celor apropiaţi 

emoţional; 

- zona personală (0,5 – 1,3 m.), corespunde distanţei normale la care 

doi oameni care conversează într-o încăpere, pe stradă şi se pot atinge; 

- zona socială (1,3 – 3,5), reprezintă distanţa pe care o punem între 

noi şi partenerii ocazionali sau dezagreabili, când discutăm afaceri şi orice altceva pentru 

prima dată; 
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- zona publică (peste distanţa de 3,5m.), această distanţă este 

caracteristică discursului public, cu caracter oficial, rezervată celor care se adresează unui 

grup de ascultători, de pe o poziţie oficiala. 

 

 comunicarea intrapersonală: se referă la felul în care comunicăm cu noi 

înşine. In cadrul acestui tip de comunicare se construiesc înţelesuri şi se evaluează 

conexiunile inverse. 

 comunicarea interpersonală: se referă la comunicarea cu cei din jurul nostru, 

în care fiecare se adresează fiecăruia, într-o formă formală şi structurată sau într-o formă 

informală şi nestructurată. In astfel de comunicare vorbim cu una sau mai multe persoane 

şi lucrăm de la egal la egal. Are următoarele trăsături: întâlnirea faţă în faţă; 

particularizarea rolurilor participanţilor (implică persoane cu roluri diferite); comunicarea 

se produce în ambele sensuri. 

 comunicarea în grup restrâns: se referă la comunicarea cu trei sau mai multe 

persoane. In acest caz: se lucrează împreună pentru a se ajunge la un consens; se 

stabileşte o anumită convingere de grup; se lucrează împreună cu alţi pentru a rezolva 

probleme. 

 comunicarea publică: se referă la comunicarea cu grupuri mari. Este tipul de 

comunicare de care oamenii se tem cel mai mult. Când comunicăm în acest fel, ne 

caracterizează următoarele acţiuni: suntem angajaţi în relaţia vorbitor-auditor şi, primim 

mai multe conexiuni inverse. 

 comunicarea în masă: presupune comunicarea prin mass - media. Acest tip de 

comunicare implică următoarele: comunicarea se face prin intermediul radioului, 

televiziunii, filmelor, ziarelor, revistelor etc.; vorbitorul şi auditorul sunt izolaţi şi, astfel, 

conexiunea inversă este limitată. 

In cadrul acestor tipuri de comunicare, dar mai ales în cea interpersonala, regăsim 

comunicarea verbală, comunicarea nonverbală si comunicarea scrisa. 

Comunicare umană nu trebuie privită numai prin prisma celei verbale şi 

nonverbale, ci şi prin cea scrisă.  

 Scrisul a îmbrăcat la început forma pictografică. Cu 

timpul s-a perfecţionat şi transformat ulterior în scrieri cu litere de alfabet. Scrisul şi 

comunicarea formează unul şi acelaşi proces istoric-dialectic, determinat de schimbarea 

şi dezvoltarea condiţiilor vieţii materiale şi sociale. Limbajul scris constituie una dintre 

cele mai importante şi mai revoluţionare cuceriri dobândite de oameni, în procesul 

muncii şi în condiţiile convieţuirii în societate. El joacă un rol deosebit în păstrarea şi 

răspândirea ştiinţei şi a culturii în precizarea şi realizarea diferitelor raporturi sociale. 

În raport cu celelalte tipuri de comunicare, comunicarea prin scris oferă o serie de 

avantaje, dar şi dezavantaje. 

Avantajele comunicării în scris constau în următoarele: 

- oferă posibilitatea organizării mai clare a conţinutului informaţional, prin 

revenirea şi îmbunătăţirea succesivă a textului; 

- poate fi oricând consultat şi confruntat cu ceea ce s-a precizat a se executa; 

- asigură condiţii pentru o argumentare largă a celor înscrise; 

Pe lângă avantajele prezentate comunicarea prin scris prezintă şi unele 
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dezavantaje, cum ar fi: 

- nu realizează legătura directă între interlocutori (parteneri); 

- îi lipseşte puterea de influenţare a cuvântului vorbit; 

- nu permite conexiunea inversă imediat, ci numai cu un anume decalaj în timp; 

- lipseşte pe interlocutori de informaţia emoţională pe care le asigura schimbul 

mesajelor orale; 

Particularităţi ale comunicării prin scris. 

- mesajul nu poate fi prezentat ci se prezintă singur; 

- dispare posibilitatea ca emiţătorul să intervină, de a reveni, pe loc, asupra 

mesajului, a informaţiei transmise, de a-l completa sau explica, a-l detalia, de a 

sublinia anumite părţi, în raport cu reacţia cititorului; 

- realizarea feedbeck-ului este reluată şi completată prin alte mesaje (telefon sau 

în scris); 

- noua informaţie trebuie subliniată pentru a nu trece neobservată, folosind 

expresii de felul următor: „…de la aceasta dată, …”sau „… începând cu data 

de…” etc. . 

Cerinţe de respectat în comunicarea prin scris. 

- concizie, claritate, logica internă, adresabilitatea, lipsa echivocului, utilizarea 

terminologiei adecvate; 

- claritatea limbajului folosit, claritatea argumentelor, elemente de sintaxa, 

optimizarea lungimii propoziţiilor, a frazelor si chiar a întregului text; 

- alegerea cu mare grija a cuvintelor cu mare încărcătura emoţionala si folosirea 

corecta a semnelor de punctuaţie. 

Caracteristicile pe care trebuie să le posede un mesaj scris pentru a fi 

eficient sunt următoarele: 

• trebuie să fie uşor de citit; 

• trebuie să fie corect; 

• trebuie să fie adecvat direcţiei de transmitere; 

• trebuie să fie bine gândit 

               Înainte de a comunica ceva trebuie să stabilim scopul pentru care vrem să transmitem un 

mesaj. Trebuie să clarificăm dacă: 

• este oportună transmiterea mesajului; 

• reacţia de răspuns este favorabilă; 

• mesajul transmis are şanse să-şi atingă scopul. 

Pasul următor în procesul de scriere este clarificarea şi sistematizarea gândurilor în 

legătură cu materialul pe care am decis că este oportun să-l scriem. Acest proces cuprinde 

următoarele faze: 

• generarea; 

• sistematizarea; 

• organizarea materialului. 

Ultimul pas constă în scrierea propriu-zisă a mesajului, începând cu redactarea lui şi 

continuând cu editarea şi punerea lui în forma adecvată. 

                    Este extrem de important să conştientizam faptul că a gândi şi a scrie sunt două 

procese diferite. În general, etapa de gândire constituie aproximativ 40% din timpul necesar 

întocmirii unui mesaj scris, iar etapa a doua, de scriere propriu-zisă, restul. Comunicarea în scris 
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ajută oamenii să devină mai sistematici în gândire. Studierea atentă a semnificaţiei, pentru a 

cunoaşte precis nuanţele, este o condiţie a calităţii mesajului. 

 

 

5. Funcțiile comunicării. Forme și instrumente de comunicare 

 

 Funcția de informare se realizează prin intermediul unor canale de comunicare cum ar fi: 

ziarele, revistele, radioul, televiziunea și Internetul care, prin informațiile difuzate satisfac o 

nevoie fundamentală a omului modern respectiv, informarea. Aceste canale de comunicare 

realizează mai mult decât o informare. Ele influențează, orientează și dirijează opinia 

publică, interesele și motivațiile oamenilor, conștiințele chiar dincolo de propria voință. 

Mass-media poate realiza chiar distrugerea discernământului, instalarea unei apatii, poate 

distruge voința de a înțelege și acționa a individului. 

  Funcția de interpretare are în vedere calitatea de consumatori de informații, a indivizilor 

ca agenți sociali, ce pot fi ajutați direct în interpretarea unor evenimente prin producții 

specifice de tipul editorialului sau al comentariului. Editorialul, de autor sau al publicației 

exprimă punctul de vedere al publicației respective. Comentariul zilei exprimă punctul de 

vedere al autorului, al liderului de opinie, care poate fi, în unele situații, în contradicție cu 

editorialul.  

 Funcția instructiv-culturalizatoare se realizează prin difuzarea de informații, cunoștințe 

cultural-științifice. Prin funcția instructive-culturalizatoare, comunicarea în masă contribuie 

la stabilitatea societății.  

 Funcția de liant este consecința celor anterioare și se referă la faptul că poate genera un 

mecanism de solidaritate socială, cum ar fi în caz de calamități naturale. De asemenea, se 

pot desprinde o serie de exemple practice caracteristice acestei funcții a comunicării, 

respectiv, inundațiile care au generat prin TRM o solidaritate socială cu cei afectați, ceea ce 

a dus la strângerea unor mari sume de bani. 

 Funcția de divertisment se reflectă într-o serie de emisiuni de gen realizate prin intermediul 

radioului și televiziunii. Acestea sunt cele mai ieftine mijloace de divertisment în comparație 

cu participarea la concerte și alte spectacole. Există însă și tendința de a transforma totul în 

spectacol, ceea ce are efect contrar funcției de liant, adică crearea unei detașări de problemele 

grave prezentate. În cazul unor accidente, calamități unul din criteriile de selecție a 

evenimentelor, promovate de conducerea redacțiilor, este numărul morților și prezentarea 

cât mai “impresionistă” a evenimentului: sunt recomandate imagini cu oameni care plâng, 

cu priviri disperate.  

 Funcția emotivă a comunicării constă în evidențierea stării interne a emițătorului. Aceasta 

funcție este extrem de importantă, în special în campaniile electorale. Candidatul trebuie să 

știe să-și exprime foarte bine emoțiile în contact cu o realitate de pe teren.  

 Funcția conativă - persuasivă – retorică se reflectă în construcția mesajului care este la 

modul imperativ prin excelență. Un exemplu sugestiv în acest sens este acesta: dacă doriți 

să vină prosperitatea, votați-ne! Prin această funcție este sugerat un anumit răspuns de la 

receptor. 

  Funcția poetică se referă în special la mesaj. Limbajul poetic pune accentul pe modul cum 

se spune, cum se vorbește, spre deosebire de limbajul științific, care pune accentul pe “ce se 
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spune”. Anumite reclame fac apel la acest tip de mesaj în special reclamele pentru serviciile 

turistice. 

  Funcția referențială vizează contextul în care are loc transmiterea unui mesaj. Sunt autori 

sociologi care contestă acuratețea acestei funcții și propun segmentarea acesteia, în: funcția 

propriu-zis referențială, centrată pe conținutul comunicării. funcția contextuală sau 

șituațională, care ține cont de cadrul în care se desfășoară procesul de comunicare.  

 Funcția metalingvistică evidențiază faptul că uneori un mesaj de o anumită natură este spus 

pe un ton serios, deși sala zâmbește și se amuză. În aceasta șituație apare uneori necesitatea 

de a atrage atenția asupra adevăratului mesaj, care poate fi o ironie. Deci este necesar să se 

atragă atenția asupra codului utilizat, fie prin gesturi (zâmbet ]n colțul gurii), fie în perifraze 

explicative (explicații de genul “glumesc, desigur”). Comicul de situații se bazează din plin 

pe funcția metalingvistică a comunicării 

  Funcția fatică a comunicării pune accentul pe caracteristicile canalului de comunicare și 

controlul bunei funcționari a acestuia. Exemple: gesturile, formulele de salut, “alo” cu care 

începem fiecare convorbire telefonică. 

Forme și instrumente de comunicare:  

 Argumentarea 

Fiecare om posedă o sumă şi opinii pe care le consideră adevărate sau demne de 

încredere. De cele mai multe ori, întrucât le considerăm adevărate pentru el, gândeşte că 

pot fi la fel de valabile şi pentru ceilalţi. 

Indiferent însă căile prin care o persoană a ajuns la propriile sale opinii şi convingeri, 

în momentul în care le afirmă în faţa altora este de aşteptat să le susţină în aşa fel încât să 

le argumenteze şi să câştige adeziunea cu ceilalţi. 

Ce este argumentarea? 

Argumentarea, în mod tradiţional, a fost considerată totalitatea mijloacelor pe care le 

folosim pentru a ne fundamenta opiniilor şi pentru a le împărtăşi altora. Dacă privim 

argumentarea din perspectiva revigorări ei în activitatea noastră cotidiană, atunci se poate 

afirma că ea reprezintă o manieră de rezolvare constructivă, prin colaborare, a 

dezacordurilor, prin interacţiuni verbale menite să pună capăt unui conflict de opinii. Ca 

instrument al procesului de comunicare argumentarea poate fi definită ca un proces de 

interacţiune între sursă şi receptor, în cadrul căruia are loc expunerea unor teze, 

susţinerea lor cu suporturi raţionale, analiza unor teze contrarii şi evaluarea 

concluziilor. 

    Argumentarea reprezintă o formă de comunicare instrumentală, care se bazează pe 

raţionamente şi dovezi pentru a influenţa convingerile şi comportamentul cuiva prin 

folosirea de mesaje orale sau scrise. 

Examinarea acestei definiţii pune în evidenţă scopul, ţintele şi metodele argumentării, 

precum şi relaţia ce există între argumentare şi celelalte forme instrumentale de 

comunicare, în special, cu persuasiunea. 

Scopul celui care practică argumentarea este să câştige acordul publicului referitor la 

chestiunea aflată în discuţie. Argumentarea nu este un scop în sine, ci un mijloc de a 

ajunge la un consens sau la o hotărâre. Folosim argumente pentru a comunica. Atunci când 

argumentăm o facem pentru a obţine aderarea celorlalţi la o idee pe care, de cele mai multe 
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ori, o dorim transformată într-o acţiune a celor cărora o împărtăşim. A realiza aceasta 

înseamnă însă a lua o decizie iar rolul argumentării este de a convinge pe ceilalţi să aleagă o 

anumită acţiune. De fapt, argumentarea este unul din mijloacele de a influenţa opinia, 

atitudinea sau comportamentul celor cu care comunicăm. 

Argumentarea ne este necesară: 

 în viaţa de zi cu zi, pentru a produce judecăţi de ordin practic. Judecăţile de ordin 

practic reprezintă o manieră de a raţiona ce are drept menire descoperirea unui 

curs de acţiune, precum şi a stabili dacă un curs de acţiune este rezonabil din 

punct de vedere practic sau prudent într-o anumită situaţie. Judecata de ordin 

practic ne înlesneşte procesul alegerii între mai multe variante privitoare la ceea 

ce trebuie să facem. 

- pentru a hotărâ în multe situaţii în care apar diferenţe de opinie, întrebări şi 

incertitudini. Arareori, în treburile oamenilor, există soluţii la o problemă ori o 

dispută care să fi în totalitate corectă sau greşită sau hotărâri definitive.”În lipsa 

acestora, avansăm opinii, precum şi informaţii care să sprijine opiniile noastre, 

referitoare la ceea ce noi considerăm a fi un răspuns sau o soluţie probabilă sau 

plauzibilă.  

-  de a folosi o metodă credibilă pentru a ajunge la adevărul probabil al unei 

chestiuni aflate în dispută. Convingerile şi comportamentele adoptate prin argumentare 

rezultă în urma unei examinări atente a faptelor şi a părerilor experţilor şi nu sunt 

generate de reacţiile afectelor şi prejudecăţilor sau de 4reacţii predeterminate obişnuite. 

Convingerile şi comportamentele izvorâte din afecte, prejudecăţi sau stimuli declanşatori 

rezistă timpului doar din întâmplare. Atunci când ajungem la o decizie prin argumentare, 

vom constata că ea rezistă analizei noastre şi criticii celorlalţi. 

- de a mări gradul de flexibilitate personală. Convingerile şi comportamentele pe care le 

adoptăm prin intermediul argumentării sunt mai puţin predispuse la rigiditate în raport cu 

cele impuse de către o persoană care deţine puterea sau pe cele oferite de către o tradiţie, 

un obicei sau o prejudecată, ce oferă puţine şanse de a ne adapta convingerile şi 

comportamentele la schimbările din jurul nostru. Atunci când folosim argumentarea noi 

cercetăm şi concepem modele noi pentru a ne forma convingeri şi comportamente pe 

măsură ce apar situaţii şi probleme noi. Însuşirea deprinderilor de argumentare reprezintă 

un mijloc de adaptare la un viitor în care noile cunoştinţe şi idei pot face ca vechile 

adevăruri să se năruiască. 

- disponibilitatea ascultătorilor sau cititorilor de a-şi modifica convingerile sau 

comportamentul datorită rolului pe care şi-l asumă în procesul argumentării. Atunci 

când decidem să ne schimbăm punctul de vedere, ca urmare a unui argument pe care l-am 

auzit sau citit, vom acţiona din propria voinţă şi, nu pentru că autorul argumentului şi-a 

impus voinţă asupra noastră. Într-un dialog , argumentarea este un proces care 

funcţionează în ambele sensuri, ceea ce face ca schimbarea pe care o dorim să o obţinem 

în convingerile şi comportamentele celorlalţi să nu întâmpine, în mare parte, nici o 

rezistenţă. 

- pentru a ne umaniza şi civiliza. Argumentarea îi tratează pe oameni ca pe nişte fiinţe 

raţionale, şi nu ca pe nişte obiecte incapabile de gândire. Cel care o practică trebuie să 
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respecte atât raţionalitatea sa personală, cât şi pe cea a celui care îl ascultă şi îl citeşte. 

Ca proces de comunicare instrumentală, argumentarea prezintă caracteristici ca: 

 

- argumentarea este o activitate socială; 

- argumentarea este o activitate intelectuală; 

- argumentarea este o activitate verbală; 

- argumentare este afirmarea, justificarea sau respingerea opiniilor; 

- argumentarea are drept ţintă un public. 

 

 Raţionamentul – baza argumentării. 

 

                   Dacă prin argument înţelegem un şir de afirmaţii din care una (concluzia) este 

prezentată ca adevărată întrucât decurge în mod logic din alte afirmaţii adevărate 

(premisele), atunci putem spune că avem dea face cu un raţionament. 

Spre exemplu, dacă ni se spune: „numai studenţii care au legitimaţie la bibliotecă pot 

împrumuta cărţi iar dumneavoastră, neavând, nu puteţi împrumuta cărţi”, interlocutorul 

ne furnizează un argument. Concluzia sa, „nu putem împrumuta cărţi”, se bazează pe un 

temei, o raţiune, şi anume, „numai cititori care au legitimaţie de bibliotecă pot împrumuta 

cărţi iar noi nu avem”, care constituie premisele. 

Forma generală sub care se prezintă un argument este: 

 

- unul sau mai multe enunţuri-suport care conţin concluzia, denumite primise; 

- un enunţ concluzie care derivă în mod logic din premisă sau premise; 

- un indicator logic care face legătura între premisă şi concluzie. 

  

 Tipurile de argumente. 

O argumentare eficace este aceea care alege, în funcţie de situaţia dată, cele mai 

adecvate tipuri de argumente şi asigură o interacţiune constantă între ele. 

Există o serie de forme de argumente, dintre care amintim: 

a). argumentul entimematic (entimema – formă prescurtată de raţionament, care conţine 

numai o parte a judecăţii, restul fiind neexprimat şi desfăşurându-se în mintea sursei şi 

receptorului); 

b). argumentul bazat pe generalizare; 

c). argumentul bazat pe relaţia cauză – efect; 

d). argumentul bazat pe analogie; 

e). argument bazat pe comparaţie; 

f). argumentul bazat pe prestigiu;  

g). argumentul bazat pe informaţii furnizate de experţi 

h). argument bazat pe ilustrare. 

 Argumentarea poate avea şi efecte negative. Acestea decurg din felul în care oamenii 

folosesc argumentele. Retorica persoanelor sau a grupurilor care îndeamnă la ură, care 

susţin că o anumită religie sau o anumită naţiune ar fi superioară tuturor celorlalte, 

susţinerea de către reprezentanţii unor concepţii politice, doctrine sau ideologii care 

pretind că orice concepţie contrară celor pe care le susţin sunt retrograde, în aparenţă bine 
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intenţionaţi etc. sunt exemple cu efecte negative, nocive. 

  

 Persuasiunea 

         Ca şi argumentarea, persuasiunea este o formă de comunicare instrumentală. Cei 

care argumentează sunt, în egală măsură, persoane care încearcă să ne convingă de ceva. 

Persuasiunea, reprezintă activitatea de influenţare a atitudinilor şi 

comportamentelor unor persoane în vederea producerii unor schimbări care sunt în 

acord cu scopurile sau interesele agenţiei iniţiatoare (persoane, grupuri, instituţie sau 

organizaţie politică, socială, culturală, comercială etc. Unii autori definesc persuasiune ca pe un 

proces modificator de atitudini, credinţe, păreri sau comportamente ce are la bază existenţa cooperării 

între sursă şi receptor.  

              Din conţinutul acestor definiţii se desprind cuvintele-cheie „cooperare” şi 

„autopresuasiune”. Sursa şi receptorul cooperează pentru a crea un proces persuasiv. 

Ideea de a crea împreună procesul persuasiv înseamnă că ceea ce se petrece în mintea 

receptorului este la fel de important ca şi intenţia sursei sau conţinutul mesajului. Dintrun anume 

punct de vedere, orice persuadare presupune autopersuasiune – arareori 

suntem persuadaţi dacă nu luăm parte efectiv la acest proces. 

      Persuasiunea se deosebeşte de argumentare prin aceea că aceasta operează atât la 

nivelul afectiv, cât şi la nivelul raţional, în timp ce, argumentarea operează numai la nivel 

raţional. 

           Persuasiunea se realizează în condiţiile în care se ţine cont de caracteristicile de 

receptivitate şi reactivitate ale persoanelor influenţate. Este o activitate de convingere 

bazată pe o astfel de organizare a influenţelor încât să ducă la adoptarea personală a 

schimbării aşteptate, fiind opusul impunerii sau forţării unei opţiuni. 

Efectele persuasiunii sunt dependente atât de factorii personali, cât şi de cei referitori 

la modul de organizare a influenţelor. 

     - Factorii personali sunt sintetizaţi în ceea ce se numeşte persuabilitate, adică acea 

tendinţă individuală de a fi receptiv la influenţe şi de a accepta schimbări în atitudini şi 

comportamente. Individul acceptă şi interiorizează, în mod conştient, în cunoştinţă de 

cauză, mesajele transmise în scopul influenţării. Persuabilitatea nu este uniform 

distribuită, ci variază de la o persoană la alta. Această variaţie se explică prin modul de 

structurare a sinelui sau a unor capacităţi şi însuşiri personale. 

- Factorii referitori la modul de organizare a influenţelor sunt centraţi cel mai adesea pe 

procesul de comunicare, respectiv pe acele relaţii dintre sursă, mesaj, canal de 

transmitere, receptare şi context social care o fac să fie persuasive 

        Persuasiunea nu este focalizată pe sursă, receptor sau mesaj, ci pe toate acestea în mod egal. 

 Sursa (comunicatorul, sursa influenţei), se caracterizează prin profilul personalităţii 

sale, încrederea în sine, forţă intelectuală, nivel profesional, experienţă de viaţă, statut 

profesional şi social, prestigiu etc. Cercetările experimentale întreprinse au evidenţiat 

caracteristicile cele mai importante ale comunicatorului în procesul de persuasiune: 

credibilitatea sursei, intenţia prezumată, şi farmecul personal. 

 Receptorul (auditorul, destinatarul acţiunii de persuasiune), se caracterizează prin 

trăsături psihologice de personalitate, dintre care cele mai importante sunt cele legate de 
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sugestibilitate, imaginea de sine, nivelul intelectual, structura câmpului motivaţional şi 

statutul social. Condiţionarea eficienţei actului persuasiv la nivelul receptorului este 

determinată de factori ca: tipul de personalitate, predispoziţia pozitivă sau negativă, 

motivaţia în raport cu mesajul transmis, permeabilitatea conjuncturală la argumentaţia 

persuasivă etc. 

 Mesajul, se particularizează după conţinut, forma de structurare a conţinutului (verbală, 

nonverbală sau paraverbală), ponderea diferitelor elemente informaţionale, emoţionale, 

motivaţională, gradul de redundanţă a mesajului, coerenţa, completitudinea şi adecvarea 

la situaţie etc. Factorii care pot afecta capacitatea persuasivă a mesajului sunt legaţi de: 

modul de prezentare a punctelor de vedere conexe, inducerea fricii, implicarea 

auditorului şi efectul de întâietate. Canalul de comunicare este definit de natura mijloacelor 

de comunicare utilizate (comunicare orală-directă, prin presă, radio, tv., manifeste, 

proclamaţii, afişe etc,) şi de particularităţile funcţionale ale acestora (capacitate, viteză de 

trasmitere, fiabilitate, perturbaţii etc.). Mediul comunicării, este definit de particularităţile 

mediului fizic (locul de desfăşurare, estetica ambientală, confort, temperatură, cromatică 

etc.) şi a celui social (climatul psihosocial, numărul de participanţi şi particularităţile 

acestora, evenimente sociale conexe etc.), de factorii perturbatori interveniţi accidental în 

desfăşurarea unei întâlniri.  

       Puterea persuasivă a limbajului verbal este dată de: dimensiunea semantică sau toate 

sensurile posibile ale unui cuvânt, dimensiunea funcţională sau diferite funcţii ale 

cuvântului şi dimensiunea tematică sau textura şi sentimentul provocat de un cuvânt. 

Într-o lume invadată de persuasiune vorbirea cu dublu înţeles s-a impus în faţa celei 

directe şi sincere în afirmaţii. Oamenii, în majoritatea lor, vorbesc cu dublu sens. 

Vorbirea cu dublu sens se opune spunerii directe, tranzitive, cu semnificaţie închisă. Ea 

se străduieşte să inducă în eroare, să ascundă adevărul şi să creeze confuzie. 

În procesul persuasiv sunt integrate şi prelucrate şi elementele limbajului nonverbal.. 

Se consideră că ele reprezintă aproximativ 80% din transferurile semantice dintre 

indivizi. În teoria comunicării sunt identificate şi analizate canale prin care mesajul 

nonverbal contribuie la procesul persuasiv. 

 Manipularea 

          Manipularea, în toate formele sale, reprezintă „ acţiunea de a determină un actor 

social (persoană, grup, colectivitate) să gândească şi să acţioneze într-un nod compatibil 

cu interesele iniţiatorului, iar nu cu interesele sale, prin utilizarea unor tehnici de 

persuasiune care distorsionează intenţionat adevărul, lăsând însă impresia libertăţii de 

gândire şi decizie” (Dicţionar de sociologie,1993, p.336).  

       Spre deosebire de influenţa de tipul convingerii raţionale, prin manipulare nu se 

urmăreşte înţelegerea mai corectă şi mai profundă a situaţiei, ci inculcarea unei înţelegeri 

convenabile, recurgându-se la inducerea în eroare cu argumente falsificate, cât şi la apelul 

la palierele emoţionale non-raţionale. Intenţiile reale ale celui care transmite mesajul 

rămân insensibile primitorului acestuia. Pe această cale ţinta este determinată să se 

comporte în sensul dorit de sursă, indiferent de opţiunile, interesele sau atitudinile sale de 

fond. Se manipulează: emoţiile, situaţiile, sensul şi contextele situaţiei (fizice, spaţiale şi 

temporale), poziţiile şi relaţiile ţintei (ţintelor),normelor şi al contextelor normative şi, nu 

în ultimul rând, identităţile ţintelor unei situaţii. 
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Ca formă particulară de influenţare socială, de comunicare instrumentală, manipulare 

implică, cu une le particularităţi de natură practică, elementele procesului de comunicare: 

sursa, receptorul, mesajul, canalul de comunicare şi contextul comunicaţional. 

Diversitatea formelor şi procedeelor de manipulare este pusă în evidenţă prin 

folosirea mai multor criterii (Dumitru Cristea, pp.209-210): 

- În funcţie de profunzimea efectelor obţinute, manipularea poate fi superficială, atunci 

când vizează atitudinile nesemnificative, ca în cazul determinării sursei de a cumpăra un 

anumit produs; medie, când sunt vizate atitudini şi comportamente „sectoriale”(reacţia 

faţă de o problemă socială, partid sau instituţie publică ş.a.); profundă, atunci când sunt 

vizate orientările fundamentale ale ţintei în plan ideologic, cultural, religios, geopolitic, 

macroeconomic şi etnic. 

- În funcţie de nivelul procesualităţii psihice implicate în inducerea schimbării atitudinale, 

manipularea poate fi limitată, când subiectul poate conştientiza – în principiu – acţiunea 

la care este supus, sau subliminală, care antrenează procese neconştientizabil (stimularea 

vizuală sau auditivă subliminală, asocierea de imagini cu o anumită semnificaţie ş.a.). 

- în funcţie de numărul de subiecţi vizaţi prin manipulare, aceasta poate fi interpersonală, 

de grup sau de masă. Strategiile şi tehnicile folosite în aceste forme sunt diferenţiate în 

funcţie de particularităţile psihosociale şi situaţional–conjuncturale ale ţintelor. 

- În funcţie de segmentul sistemului comunicaţional care este preponderent implicat în 

acţiunea manipulativă, aceasta poate fi desfăşurată la nivel informaţional (selectarea 

informaţiei transmise după anumite criterii), la nivelul mesajului (modalităţi specifice de 

structurare a mesajului pentru a se obţine efectul scontat) sau la nivelul subiectului- ţintă 

(prin declanşarea unor procese şi fenomene psihice care să susţină şi să direcţioneze 

schimbările urmărite de sursă: disonanţa cognitivă, activarea nevoii de recunoaştere, 

afiliere sau securitate, fenomenul Oedip, inducerea fricii etc.). Simplificând, însă ţinând 

cont de interdependenţa planurilor amintite m, manipularea poate fi informaţională 

(mediatică), când sunt vizate în special informaţia transmisă şi forma ei de codificare la 

nivelul mesajului, sau psihologică, când sunt utilizate în principal anumite particularităţi 

ale unor procese şi fenomene psihoindividuale şi psihosociale care pot conduce la 

realizarea schimbărilor atitudinale dorite de sursă. 

                Este un fapt cunoscut că manipularea a devenit o componentă curentă a vieţii 

cotidiene, fiind nemijlocit legată de putere şi controlul social în cadrul comunităţilor 

umane. În acest context elaborarea unor strategii de contracarare şi rezistenţă la 

manipulare sunt necesare, atât în plan individual cât şi instituţional. 

Principiile de bază ale oricărei strategii de contracarare şi rezistenţă la manipulare 

desfăşurare la nivel instituţional sunt următoarele (Dumitru Cristea, pp.271-218): 

- orice situaţie în care se manifestă interese concurenţiale sau divergente este supusă 

acţiunilor de influenţă, care pot căpăta forme complexe manipulative (manipularea 

emoţiilor, a contextelor situaţiei, a poziţiilor, normelor şi relaţiilor, a identităţilor); 

- acţiunea de contracarare a manipulării trebuie să aibă un caracter interdisciplinar, prin 

antrenarea specialiştilor din domeniul psihologiei, sociologiei, comunicării, politologiei, 

istoriei etc.; 

- informaţiile de fundamentare a strategiilor şi activităţilor mde contracarare trebuie să 

vizeze: sursa (factorul iniţiator al manipulării şi interesele sale), releele (factorii care 

intermediază influenţa şi motivaţia participării la acţiune), mijloacele tehnice folosite (tv., 
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radio, presa scrisă, afişe, conferinţe etc.), caracteristicile ţintelor (persoanele, grupurile, 

organizaţiile sau instituţiile vizate prin manipulare), efectele obţinute (evaluarea continuă 

a modificărilor atitudinale şi comportamentale induse prin manipulare, la nivel 

individual, microsocial şi macrosocial), efectele activităţii de contracarare a manipulării 

şi costurile implicate în această activitate; 

- tehnicile de contracarare a manipulării, atât la nivel individual cât şi la cel 

instituţional, derivă, în principal, din cunoaşterea aspectelor teoretice legate de influenţa 

socială în toate formele ei. Astfel, la nivel individual, se recomandă folosirea şi 

compararea unor surse de informare independente, neimplicarea efectivă în actul de 

analiză şi interpretare a informaţiilor, căutarea motivaţiilor care ar putea determina 

distorsionarea mesajelor, cultivarea capacităţii de sesizare a incongruenţelor etc. 

 

 Negocierea. 

 

           Negocierea reprezintă cel mai eficient mijloc de comunicare, respectiv, acela care 

realizează în cel mai scurt timp efectul scontat. În cadrul negocierii, comunicarea, ca 

instrument, îşi manifestă toate avantajele sale. În acest cadru, negocierea ca formă 

instrumentală de comunicare, îl aşează pe om într-o balanţă a unui echilibru în care se 

vrea optim, îl obligă să ia decizii, să acorde prioritate intereselor lui, conştiinţei sale sau 

ambelor. 

            Procesul de negociere este opus utilizării forţei, violenţei sau constrângerii pentru 

impunerea de norme, soluţii sau puncte de vedere prestabilite. De fapt, acestea – puterea, 

violenţa, poziţia ierarhică, ameninţarea, şantajul, minciuna, manipularea, seducţia, 

arbitrajul, renunţarea, cedarea şi multe alte forme de dominare pentru a decide cine şi cât 

ia sau cine şi cât primeşte se constituie în alternative la negociere. 

                  Negocierea porneşte de la faptul că fiecare parte are nevoi directe şi indirecte pe care 

vrea să şi le satisfacă. Atunci când partenerii au avut în vedere în mod tacit dorinţele 

reciproce, negocierea s-a încheiat cu succes şi contactele au putut continua; atunci când 

nevoile unei părţi au fost ignorate şi negocierea a reprezentat un simplu joc cu învingători 

şi învinşi, rezultatele acesteia – în special cele de perspectivă – au fost dezastruoase. 

                  Pentru ca negocierea să se poată desfăşura trebuie satisfăcute o serie de condiţii: 

interacţiunea între două entităţi sociale (persoane, grupuri, organizaţii, instituţii); interese 

neomogene ca intensitate şi orientare ale părţilor în procesul de negociere; negocierea să 

ia forma unei tranzacţii ale cărei condiţii şi reguli nu au fost fixate dinainte; toţi cei 

implicaţi să fie câştigători reali; asigurarea corectitudini propunerilor proprii şi 

capacitatea de a anticipa cât mai corect propunerile partenerilor; informaţii anterioare 

despre scopul şi obiectivele cu care partenerii vin la negocieri; informaţii despre profilul 

psihosocial a celor participanţi la negocieri etc.  

        Negocierea poartă amprenta distinctă a comportamentului uman, datorită, pe de o 

parte, ea este un proces realizat de oameni, iar pe de altă parte, negocierea contă în faptul 

că scopul principal constă în satisfacerea unor necesităţi umane. 

Negocierea are drept obiectiv principal realizarea unui acord de voinţă, a unui 

consens şi nu a unei victorii. Realizarea obiectivului principal, impune respectarea 

următoarelor cerinţe: 
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- ambii parteneri trebuie să încheie procesul de negociere cu sentimentul că au realizat 

maximum posibil din ce şi–au propus; 

- negociatorii trebuie să încerce permanent să transforme interesele divergente în 

scopuri comune; realizarea, chiar în condiţii de dificultate, a consensului. În acest caz se 

naşte ideea că deznodământul a fost gândit de comun acord, fiecare considerându-se 

autorul acestuia; 

- niciodată, în procesul negocierii, nu trebuie forţată nota pentru realizarea unui succes 

deosebit, beneficiindu-se de o slăbiciune de conjunctură a partenerilor; 

- negocierea trebuie considerată ca proces unic; nici o negociere nu va fi identică cu 

alta; 

- realizarea unui cadru cooperant în desfăşurarea procesului de negociere; cooperarea 

constă, printre altele şi în talentul de a accepta compromisurile şi de a te acomoda cu 

situaţiile noi apărute; 

- funcţionare pe tot parcursul procesului de negociere a pârghiilor de auto control; 

problema este cât de departe trebuie să meargă forţarea notei; un aspect elementar este 

acela de a şti când trebuie să te opreşti. În toate negocierile există un aşa-numit „punct 

critic”, după care relaţiile pot deveni necontrolabile şi distructive. Un bun negociator va 

sesiza în cadrul procesului cooperant apropierea punctului critic şi va şti să se oprească 

înaintea atingerii acestuia. În cadrul procesului de negociere există şi un „punct critic 

teatral”, care constă în încercarea unui partener de a-l convinge pe celălalt că este 

aproape de atingerea punctului critic şi aceasta în scopul de a-l determina pe cel din urmă 

să-şi schimbe atitudinea, 

- în procesul de negociere omul este totul; reuşita unei negocieri constă în cunoaşterea 

omului – partenerului - pentru a putea negocia cu el. Nu o cunoaştere fizică sau 

birocratică, ci o cunoaştere dinamică a omului, în acţiune, în ipostaze diferite; este 

necesară cunoaşterea naturii reacţiilor sale – cele instinctive şi cele raţionale - , în special 

a celor instinctive, pentru că cele raţionale sunt în general previzibile. 

 

              Indiferent de domeniul şi de conţinutul concret în care se desfăşoară procesul de 

negociere el trebuie să aibă ca punct de pornire următoarele axiome (axiomă – adevăr 

fundamental admis fără demonstraţie, fiind evident prin el însuşi): 

a) negociatorii, consimt să negocieze tocmai pentru că există nevoi şi interese care-i 

apropie şi îi aşează faţă în faţă, la masa tratativelor; de asemenea, ei sunt să negocieze şi 

pentru că, dincolo de nevoile şi interesele comune, există şi altele mai mult sau mai puţin 

contradictorii; 

b) numai înţelegând corect atât propriile tale nevoi şi interese, cât şi pe cele ale 

partenerului tău, poţi avea o reprezentare mai clară asupra poziţiilor de negociere care se 

vor confrunta la masa tratativelor. 

             Funcţiile negocierii se desprind din răspunsurile la întrebarea „De ce negociază 

oamenii?”. Pentru oameni negocierea are o valoare intrinsecă ceea ce i motivează să 

aleagă o asemenea atitudine. Ca funcţii se pot enumera: 

a) negocierea ca modalitate de rezolvare a conflictelor în viaţa cotidiană (familie, 

vecinătate), politică, socială, internaţională, ca şi conflictele din cadrul grupurilor sociale, 

din organizaţii. 
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b) negocierea ca modalitate de adoptarea deciziilor: 

c) negocierea ca modalitate de introducerea schimbării în organizaţie. 

d) negocierea ca modalitate de realizare a schimburilor economice. 

  Maniera de comunicare – stilul de comunicare – este în strânsă legătură cu 

temperamentul şi caracterul persoanei, cu aptitudinile şi abilitatea sa de a comunica. 

Componentele de bază ale stilului de comunicare sunt considerate: vorbirea, tonul şi 

inflexiunile vocii, pauzele şi ritmul vorbirii, ascultarea, distanţa (proxemica), poziţia 

corpului, privirea şi contactul vizual, mimica şi gesturile, îmbrăcămintea şi accesoriile, 

imaginea de sine, etc. şi, nu în ultimul rând sociabilitatea ce poate fi ridicată sau redusăşi 

dominaţia, care la rândul ei poate fi slabă sau puternică. 

Deşi stilurile de comunicare sunt diferite unele de altele nu poate fi pusă problema 

„celui mai bun stil”, ci doar aceia a „celui mai potrivit” stil pentru o negociere sau alta, 

pentru o situaţie concretă. Niciun stil nu este bun sau rău în sine, doar mai mult sau mai puţin 

adecvat cu partenerul, ambianţa, problema pusă în discuţie sau cu alte variabile ale negocierii. 

Un rol esenţial în formarea unui negociator îl are componentele culturii. Acestea joacă 

roluri specifice şi depind de locul pe care aceste componente le ocupă în structura culturii 

şi de semificaţia pe care le acordă diversele grupuri sociale. Analizând o serie de 

culturi, se pot identifica o serie de modalități diferite de a aborda negocierea: stilul 

american, stilul rusesc, stilul european în care vom regăsi stilul german, francez, nordeuropean, 

etc.datorat faptului că Europa este un spaţiu de o largă diversitate culturală, stilul 

asiatic (stilul chinez), stilul promovat în Orientul Mijlociu, etc.Astăzi, stlul american caută să 

se impună datorită răspândirii literaturi ce promovează şcoala americană.. 

Atunci când negociatorii întâlnesc altă cultură, ei ar trebui să respecte şi să promoveze 

(fără a fi subiectivi) obiceiurile de neg 

6. Regulile și principiile comunicării 

 

Ce să întreprindem ca să avem o cumunicare reușită? Important este să avem foarte clare 

răspunsurile şi la întrebările :   

 Ce vreau să spun?  

 Ce doreşte cealaltă persoană să afle?   

 Cine este persoana din faţa mea? Ce personalitate are? Ce nevoi, ce aspiraţii, ce dorinţe are 

ea? Cum vede ea lumea? Care sunt convingerile ei? Ce ştie despre mesajul meu?  

  Unde are loc dialogul? Care al fi cel mai potrivit loc, cea mai potrivită ambianţă?   

 Cum ar fi cel mai bine să transmit mesajul? Verbal, sau în scris? Cu imagini, sau în cuvinte? 

 Folosind un limbaj ştiinţific, sau utilizând metafore? Serios, sau folosind glume?  

 

Comunicarea este inevitabilă (nu putem să nu comunicăm, orice comportament uman având 

valoare de mesaj) și să desfăşoară la două niveluri: informaţional şi relaţional (orice comunicare se 

analizează în conţinut şi relaţie, deoarece nu se limitează la transmiterea informaţiei, ci induce şi un 

comportament adecvat). Actul de comunicarea este un proces continuu (partenerii interacţionează în 

permanenţă fiind, prin alternantă, stimul şi răspuns). Comunicarea îmbracă fie o formă digitală, fie 

una analogică (verbală sau nonverbală). Orice proces de comunicare este simetric sau complementar, 
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dacă se întemeiază pe egalitate sau diferenţă. Comunicarea este ireversibilă (produce un efect asupra 

receptorului) și  inevitabilă (nu putem să nu comunicăm, orice comportament uman având valoare de 

mesaj). Comunicarea se desfăşoară la două niveluri: informaţional şi relaţional (orice comunicare se 

analizează în conţinut şi relaţie, deoarece nu se limitează la transmiterea informaţiei, ci induce şi un 

comportament adecvat). Comunicarea este un proces continuu (partenerii interacţionează în 

permanenţă fiind, prin alternantă, stimul şi răspuns). Comunicarea îmbracă fie o formă digitală, fie 

una analogică (verbală sau nonverbală). Orice proces de comunicare este simetric sau complementar, 

dacă se întemeiază pe egalitate sau diferenţă. Comunicarea este ireversibilă (produce un efect asupra 

receptorului).  

În literatura de specialitate sunt prezentate principiile desfășurării unei comunicări eficiente. 

Pentru emițător: 

 Claritate - organizarea conţinutului de comunicat astfel încât acesta să poată fi uşor de 

urmărit; folosirea unui vocabular adecvat temei şi autorului; o pronunţare corectă şi 

completă a cuvintelor;  

 Acurateţe - presupune folosirea unui vocabular bogat pentru a putea exprima sensurile 

dorite; cere exploatarea completă a subiectului de comunicat; 

  Empatia - vorbitorul trebuie să fie deschis tuturor interlocutorilor, încercând să înţeleagă 

situaţia acestora, poziţiile din care adoptă anumite puncte de vedere, să încerce să le înţeleagă 

atitudinile, manifestând în acelaşi timp amabilitate şi prietenie;  

 Sinceritatea - situaţia de evitare a rigidităţii sau a stângăciei, recurgerea şi menţinerea într-

o situaţie naturală; 

  Atitudinea - evitarea mişcărilor bruşte în timpul vorbirii, a poziţiilor încordate sau a unora 

prea relaxate, a modificărilor bruşte de poziţie, a scăpării de sub control a vocii;  

Pentru receptor: 

De regulă la primirea mesajului, receptorul reacţionează în patru moduri:  

 reacţie adaptativă (preia şi prelucrează mesajul de asemenea manieră încât să- şi sporească 

şansele de reuşită, să maximizeze profitul / recompensa);  

  reacţie de autoapărare (ego-defensivă); receptorul încearcă să salveze aparenţele, are o 

imagine de sine acceptabilă şi pe cât posibil în acord cu imaginea celorlalţi despre el;  

 reacţia expresiei valorice - apreciază rolul mesajului în dezvoltarea personală;  

 reacţie cognitivă - vizează nevoia receptorului de a înţelege, de a da sens mesajului; pentru 

aceasta îşi activează experienţa de viaţă şi discernă 

 

7.  Cuvâtul- element essential al comunicării 

Stefan Prutianu afirmă că: Unealta suprema a influențării indivizilor o constituie cuvântul. Cei care 

au harul oratoriei nu fac decât să creeze stări mentale dorite de publicul lor. 

 

  Negarea: exemple:  nu te teme; să nu cazi; să nu mori; să nu-ți faci griji; nu vă suparati etc; 

aceste expresii trebuie înlocuite cu formulări echivalente, positive: exemple: nu vă suparați-

fiți amabil; nu te teme-fii fără grijă; să nu cazi-fii vigilent; sa nu mori-fiți sanatos; 

  adversativul „dar” - este recomandat pe timpul negocierilor ca tehnica de întâmpinare a 

obiecțiilor clientului; „Arma asta este foarte scumpa”, la care vânzătorul îi da replica: „ Da, 

dar este performantă” 
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  suparatul „îmi pare rău” poate fi folositor, dar si nefolositor; cand sunt motive întemeiate 

ca cineva sa-si ceara iertare devine folositor; 

  nehotaratul „ voi incerca” - exprima mai degraba eșecul decât reușita unei acțiuni; poate fi 

folositor doar în masura în care cineva dorește să nu-și asigure un angajament ferm față de 

interlocutor sau chiar față de sine; 

  impotentul „nu pot” - induce la nivelul creierului ideea de neputință si, ca urmare, eșecul 

acțiunii; individul care foloseste expresia „nu pot” are motive legate de potențial întemeiate; 

aceasta nu înseamna că cel care folosește expresia „eu pot” este în masura întotdeauna să 

acționeze așa cum își propune sau i se cere; 

  dezarmantul „nu sunt sigur” - nu este recomandat sa fie folosit, întrucât duce la pierderea 

credibilității; situația poate fi salvată dacă se înlocuiește expresia „nu sunt sigur” cu „bună 

întrebare, dar vă cer o perioada de timp de ...(minute, zile etc) pentru a vă da un raspuns bine 

documentat”; în aceste conditii nu se pierde credibilitatea, se salveaza situația și se dă șansă 

acțiunii să continue; 

  mincinosul „ ca să fiu sincer” - lasa loc de interpretarea ca pâna la rostirea ei am denaturat 

adevarul sau chiar am glumit; nu asigură sporirea încrederii în cel ce folosește expresia ci mai 

degrabă stârnește și sporește neîncrederea; 

  condiționalul „dacă” - exprima incapacitatea indivizilor de a duce până la capat o acțiune; 

folosind condiționalul „daca” cineva poate spune: „Daca aș avea bani, mi-aș cumpăra o 

mașina nouă”; ideea de a dobândi o mașină nouă, declanșeaza în mintea individului acțiunea, 

care se stopeaza în momentul când se ajunge la momentul determinant - lipsa banilor. El 

trebuie înlocuit cu CÂND.  Ex: nu folosim Daca vei învăța, vei avea succes...dar folosim Când 

vei învăța, vei avea succes. 

 

 

8. Comunicarea didactică 

 

Este un fapt bine cunoscut că procesul de învăţământ se realizează prin şi pentru 

comunicare, fiind, în ultimă instanţă, un act de comunicare. Comunicarea, la rândul său, 

conţine prin ea însăşi potenţial educativ:  

 transmitere de cunoştinţe,  

 formarea gândirii şi 

facilitarea operaţiilor intelectuale,  

 autoreglarea activităţii intelectuale, t 

 ransmiterea 

codurilor caracteristice fiecărei ştiinţe, etc., între comunicare şi educaţie existând un 

raport de interdependenţă. 

Comunicarea didactică este un ansamblu de activităţi, o formă de relaționare între 

educat și educator, în cadrul căruia comunicarea prin limbaj este doar una dintre 

componente. Comunicarea are un caracter deosebit de complex prin multitudinea de 

factori care o influențează, dar și prin multitudinea de acțiuni pe care le incumbă. 

Scopul final al acestei comunicări este modelarea în sens pozitiv a personalităţii 

elevului, transformarea lui într-o persoană care a dobândit competențe care o fac să se 

integreze pe piața muncii și în societate. 

         Mesajul didactic trebuie făcut, în așa fel, încât elevii să transforme situația de 
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învățare în experiență de învățare. Pedagogul, trebuie să dea dovadă de răbdare, 

amabilitate, delicatețe și respect față de elevi și părinții lor cu care comunică în procesul 

activității sale, să respecte regulile și princiipile comunicării. 

      Comunicarea didactică presupune, aşadar, interacţiune, căci altfel avem de-a face cu 

discursuri paralele. Pe lângă canalul verbal, lingvistic, se recurge și la comunicarea 

nonverbală și la cea paraverbală. La fel de importantă în comunicare este și spațiul 

didactic în care se desfășoară ora. Dirijată de profesor ca manager al clasei de elevi, 

comunicarea este instrumentată, rareori spontană, lăsată la voia întâmplării, căci doar așa 

este spre beneficiul tuturor, respectându-se normele de bază, se garanteaza atingerea scopului. 

Comunicarea didactică se caracterizează prin următoarele trăsături: 

 este structurată pe anumite principii, 

 urmăreşte atingerea anumitor obiective educaționale; 

 elevul va căpăta abilități și competențe; 

 se foloseşte de strategii de lucru specifice, 

 se finalizează cu un anumit demers evaluativ. 

 

Comunicarea didactică depinde, în mare măsură, de măiestria didactică şi măiestria 

educaţională a fiecăruia. Există mai multe modele pentru profesorul contemporan și pot fi 

ierarhizate trăsăturile unui profesor competent astfel: 

 normalitate, inteligenţă, moralitate; 

  caracter moral; 

 putere de muncă; 

 cadrul explicării lămurite; 

 vocaţie; 

  pregătire. 

 

              Astfel, ajungem la concluzia că personalitatea unui profesor poate influenţa elevul 

dincolo de orele petrecute în clasă, comunicarea înafara orelor este lafel de importantă. 

          Comunicativitatea didactică este adresativă şi stimulativă şi presupune o foarte bună 

cunoaştere psihopedagogică a elevului. Fiind de un real folos empatia, o altă dominată 

pentru realizarea unei comunicări didactice eficiente, este partea docimologică a 

profesorului, pe motiv că un bun cunoscător al mijloacelor de evaluare, trebuie să fie 

conştient de realizarea unui feed-back venit din partea elevilor. Limbajul didactic are 

caracteristici proprii. Utilizează limbajul obişnuit, vocabularul, structurile gramaticale, 

modul uzual de expunere pentru că va recurge la noţiunile de transmis cu ajutorul 

acestora. Dacă se are în vedere că cele mai multe dintre noţiuni au multiple semnificaţii, 

atunci vom recunoaşte o relativă indeterminare a limbajului didactic. Această relativă 

libertate poate fi înţeleasă în sensul ei pozitiv, favorizând gândirea şi formularea 

exprimării potrivite, dar poate deveni şi obstacol când se transmit cunoştinţe noi. În 

comunicarea didactică trebuie să fim precişi şi expresivi, în acelaşi timp, prin claritate şi 

concizie, facilitând atât transferal, cât şi înţelegerea mesajului transmis; informaţiile 

transmise trebuie adaptate scopului, obiectivelor didactice şi nivelului intelectual al 

cursanţilor. 



25 
 

             În comunicarea didactică, prezentarea şi exprimarea cunoştinţelor îmbracă forme 

diferenţiate, în funcţie de auditoriul căruia îi sunt destinate, de aceea, se poate spune că 

limbajul didactic are un destinatar precis definit, variabil după nivelul, interesul, formele 

de utilizare viitoare a celor comunicate. 

Centrarea pe obiective a elevului, a profesorului şi mediului de învăţare prezintă 

învăţarea învăţării, altfel spus, comunicarea didactică este una evaluativă şi auto 

evaluativă atât pentru profesor cât şi pentru elev. Determinantă rămâne caracteristica 

formativă a comunicării didactice, profesorul exercitându-şi influenţa simultan asupra 

conţinuturilor şi a elevului. Se realizează o interacţiune comunicaţională autentică şi 

eficientă dacă fiecare personalitate se angajează total şi exprimă în mod sincer emoţiile, 

acceptând ideile şi sentimentele celorlalţi. Metodele interactive sprijină dezvoltarea unei 

comunicări eficiente şi ajută la înlăturarea dezgustului elevilor pricinuit de incapacitatea 

acestuia de a înţelege pe acestea şi de a accepta ideile acestora. Relaţia elev-profesor 

trebuie să fie astfel structurată încât elevul să îndrăznească să acţioneze în prezenţa 

profesorului să coopereze cu el să permită să aibă viziuni personale asupra problemelor. 

În acest context, se evidenţiază raportul dintre limbajele verbal, paraverbal şi 

nonverbal utilizate de profesori în corelaţie cu obiectivele didactice şi cu partenerii elevi. 

       Stilul profesorului defineşte predominanţa verbal-nonverbal prin atitudinile personale 

care demonstrează ceea ce crede, dar şi ceea ce aşteaptă de la elevi, ceea ce respinge şi 

ceea ce acceptă în dialogul educaţional. Unii profesori consideră că prin abuz verbal ţin sub 

control clasă. Un mesaj este mai 

credibil şi suportă o înţelegere mai profundă atunci când, în transmiterea lui suportul 

verbal şi nonverbal se îmbină în mod eficient. 

Aria nonverbalului adaugă opţiuni pe zi ce trece. Unii autori extind această arie la 

toate lucrurile care ne reprezintă. Câte poţi spune despre un om numai privindu-l din 

perspectiva modului în care îşi alege îmbrăcămintea pe care o consideră potrivită cu 

statutul său. Sau aranjarea mobilierului în aşa fel încât să încurajeze interacţiunea de grup. 

Din păcate, aranjarea băncilor în clase favorizează comunicarea în direcţia profesorului, şi 

nu între elevi. Comunicarea nonverbală defineşte un cadru deosebit de fertil în 

dezvoltarea inter relaţionării didactice, nu poate fi despărţită de comunicarea didactică. 

        Clasa de elevi şi colectivitatea şcolară în general, este un mediu de comunicare 

prilejuit de sarcina comună şi de relaţiile interindividuale ale membrilor. O comunicare 

deschisă, fără restricţii, fără formalism şi ritualuri inutile măreşte încrederea membrilor în 

virtuţile grupului şcolar. 

                 În comunicarea didactică intervin, determinând-o sau numai influențând-o, factori 

multipli care pot fi grupați în următoarele categorii:  

 caracteristicile profesorului, 

 caracteristicile studentului/elevului sau clasei, 

 caracteristicile canalului de transmitere si ale contextului în care se desfăşoară actul 

comunicativ.         

  Din perspectiva cadrului didactic contează: 

 stilul didactic,  

 strategiile de instruire abordate,  
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 competențele de exprimare clară, 

precisă, argumentată, accesibilă, implicarea profesională,  

 formele de motivare utilizate, 

 tipuri de relaţii pedagogice (de conducere, afective). 

           Deosebit de importante sunt și caracteristicile studentului/elevului:  

 Acuitatea senzorială (vizuală si auditivă),  

 nivelul dezvoltării intelectuale,  

 experiența cognitivă si lingvistică,  

 motivația învățării, nivelul competențelor de comunicare,  

 gradul de cultură, 

 ritmul de lucru, 

  atitudinile cognitive și sociale,  

 trăirile emoționale, individuale și de grup 

(anterioare și simultane actului de comunicare).  

        Comunicarea poate să întrețină relații de tipuri diferite:  

 unidirecționale,  

 bidirecționale, 

 multidirecționale.  

         Accentul tinde să se pună pe dezvoltarea comunicării multidirecționale, ce favorizează 

interacțiunea, interactivitatea, confruntarea diverselor cunoștințe. 

   În şcoală se regăsesc şi bariere de comunicare cum ar fi: 

 distorsiunile sau inexistenţa unui repertoriu comun între profesor şi elev care duce deseori la 

perturbarea comunicării. 

 Supraîncărcarea informaţională care pune elevul în faţa unei abundenţe extreme de 

informaţie, poate duce la dezvoltarea unui refuz faţă de activitatea respectivă, la confuzii, 

epuizare fizică şi motivaţională.  

         Mecanismul vorbirii didactice se sprijină pe calităţi ca forţa, 

corectitudine iar o primă datorie a profesorului este să se facă auzit, găsind o tonalitate 

adecvată. Este un fapt cunoscut că un professor apropiat, simpatic, elevilor obţine mult mai uşor 

rezultatele scontate decât cel care dă dovadă de rigiditate şi în faţa lui doar importanţa materie predate 

contează.  

         Profesorul trebuie să trateze elevii ca pe nişte parteneri reali în învăţare, acordând timp suficient 

problemelor elevilor, lărgind libertatea acestora. Blocarea comunicării prin relaţii reci, birocratice şi 

alte manifestări psiho comportamentale din partea unor cadre didactice face să scadă randamentul 

comunicării şi implicit cel şcolar.  

           Este recunoscut faptul că relațiile dintre cadrele didactice și studenți/elevi sunt 

multiple, iar modul de manifestare comportamentală e resimțit de ceilalți în maniere 

diferite generând două tipuri de sentimente: de respingere sau de acceptare1. Acest lucru 

este influențat de individ dar și de obstacole apărute în calea comunicării. De multe ori, 

atunci când dorim să modificăm comportamentul unui elev, încercăm să modificăm 

mediul sau să intervenim asupra propriului mod de manifestare. Nu reuşim însă 
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întotdeauna „să-i ascultăm pe studenți/elevi” cu tact, răbdare si atenţie, lucru ce duce la 

instalarea unor obstacole în calea comunicării. Spre exemplu, în cazul unui student/elev 

care se plânge că întâmpină dificultăţi în efectuarea unei teme, cadrul didactic poate 

riposta pe un ton: 

  de avertizare: „Dacă vrei note mari, munceşte!”; 

 de comandă: „Lucrează și nu te mai plânge atât!”; 

  de ridiculizare: „Vai de mine … chiar aşa?”. 

 

             Astfel de mesaje sunt depreciative pentru studenți/elevi și neagă importanța 

sentimentelor trăite de aceștia, tocmai din acest motiv, pentru că ştim cu toţii că educaţia 

cere nu numai pricepere ci și afectivitate din partea educatorului, ar trebui să-i 

răspundem studentului/elevului într-o manieră de acceptare și stimularea copilului cu 

disponibilitate pentru cooperare si comunicare. 

       Se impune să încurajăm copilul verbal și prin gesturi, ascultându-l activ ori să 

ascultăm mesajul acestuia în tăcere, incitându-l să-și destăinuie propriile trăiri. Este 

necesar, ca noi cei de la catedră, să reflectăm mai mult asupra forței modelatoare a 

limbajului. 

       Cuvântul poate fi unealtă prețioasă sau mijloc periculos, deoarece poate influența în 

mod pozitiv sau negativ interlocutorul. Se știe deja, că limbajul celui de la catedră, 

gesturile sau mimica acestuia sunt copiate de studenți/elevi, de aceea, trebuie să acordăm 

o atenție deosebită comunicării. Atitudinea cadrului didactic în fața studenților/elevilor și 

a părinților poate declanșa sau atenua conflictele care apar între studenți/elevi, între 

studenți/elevi si părinți ori între părinți și profesor3. 

Funcţionând normal, pe principiul feed-back-ului, procesul de comunicare 

facilitează realizarea sarcinii, asigură coeziunea grupului, valorizează pe fiecare membru, 

acţionând ca factor de omogenizare. 

           Dacă, prin comportamentul său, profesorul se face „acceptat” de elevi se creează 

condiţii ca grupul şcolar (clasă) să devină receptiv şi deschis cooperării. 

Folosind un limbaj inteligibil şi adecvat, bazat pe o comunicare expresivă şi 

convingătoare, cadrul didactic va încerca să transfere conţinutul predat în mod atractiv, 

nuanţat, argumentat şi inteligibil, apelând la întregul arsenal metodic şi logistic de care 

dispune, depăşind simplul şi plictisitorul monolog într-o expunere elevată şi argumentată 

care va schimba conformismul în participare şi activism. Astfel, cadrele didactice trebuie 

să înveţe deopotrivă cu elevii şi chiar de la aceştia. În acest mod, profesorul şi elevii 

trebuie să se influenţeze unul pe altul dialogul devenind mai viu şi mai nuanţat în funcţie 

de aşteptările ambilor termeni ai relaţiei implicate în activitatea didactică şi nu în mod 

unilateral. 

        În toate situaţiile educaţionale, datorită statutului profesorului, autoritate, 

competenţă, prestigiu, capacitatea de influenţă este net superioară elevilor şi studenţilor şi 

este normal să fie aşa. În asemenea relaţii de influenţare a elevilor prin comunicare, 

cadrul didactic poate să exercite comportamente de rol constructive. - Cu efecte pozitive - 

, sau distructive. - Cu impact negativ - şi neutru, fără impact real asupra receptorului. 

Prin intermediul comunicării didactice profesorii şi elevii pot să se conformeze 
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normelor şcolare sau pot să-şi păstreze independenţa; pot să cedeze presiunilor sociale, 

cerinţelor educative, să le accepte şi să se supună acestora. 

Fiind un proces atât de complex, comunicarea didactică cunoaşte mai multe 

abordări şi mai multe definiţii. În didactică, se mai utilizează şi noțiunea de comunicare 

educaţională sau pedagogică, care mijlocesc fenomenul educaţional în ansamblul său, 

indiferent de conţinuturile, nivelurile, formele sau partenerii implicaţi. 

Faţă de acestea, comunicarea didactică apare ca formă particulară obligatorie în 

vehicularea unor conţinuturi determinate specifice unui act de învăţare sistematică 

asistată. 

             Din perspectiva educaţiei formale comunicarea didactică constituie baza procesului 

de predare şi asimilare a cunoştinţelor în cadrul instituţionalizat al şcolii şi între parteneri 

cu statusuri determinate: cadrele didactice ca principali agenţi educaţionali şi cele ale 

elevilor, în subordonarea nemijlocită faţă de conducerea unei asemenea instituţii. 

O problemă în comunicarea didactică o constituie şi formularea întrebărilor şi 

acceptarea răspunsurilor. Profesorul, conform lui G. Leroy, poate formula întrebări 

limitate sau închise şi întrebări cuprinzătoare sau deschise. Putem afirma că întrebările 

limitate adresate de către profesor în serie, formează un lanţ care încătuşează gândirea 

elevului, stimulează doar să facă progrese în obţinerea unor cunoştinţe după o schemă 

prestabilită, iar întrebările deschise pot ajuta elevul să formeze deprinderile unei gândiri 

critice. 

              Comunicarea didactică nu se împacă cu superficialitatea, narcisismul, indiferenţa, 

rigiditatea, elemente care duc la dispariţia filonului afectiv care conduce la dispariţia 

interesului elevului. O activitate ce pune în relaţie cadrul didactic şi elevul pentru 

realizarea unor obiective comune, este şi un proces psihosocial de influenţare prin limbaje 

specifice a atitudinilor, comportamentelor, convingerilor, a comportamentelor, a 

componentelor motivaţional afective şi volitive. 

De aceea, a comunica eficient şi expresiv cu ceilalţi şi cu sine presupune: 

 să informezi inteligibil şi să facilitezi înţelegerea mesajului transmis; 

 să dezvolţi gândirea, afectivitatea, motivaţia, voinţa şi personalitatea elevilor; 

 să sesizezi 

 să conştientizezi reacţiile, atitudinile şi manifestările comportamentale ale celor cu care 

comunici; 

  să convingi pe cei cu care comunici. 

 

             Orice cadru didactic trebuie să fie conştient de responsabilitatea faţă de cuvântul 

rostit într-o societate în care totul se petrece sub semnul rapidităţii, în care greşelile de 

exprimare sunt considerate fără importanţă şi în care nimeni nu răspunde pentru ce a spus, 

în care nimeni nu aşteaptă răspuns la intervenţia să într-o conversaţie. 

            Comunicarea interumană este una din dezideratele acestui mileniu. Eşecul sau 

reuşita comunicării didactice depinde în foarte mare măsură de personalitatea profesorului 

care trebuie să stăpânească nu numai noţiunile teoretice dar şi cele practice, dar, în acelaşi 

timp, trebuie să dea dovadă de tac pedagogic. 

            Referitor la optimizarea comunicării trebuie să recunoaștem că, nu de puține ori, 

profesorul trăiește cu impresia că vorbele sau mesajele sale ajung la destinație așa cum 
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gândește el, că sunt receptate de studenți/elevi păstrând aceleași înțelesuri, aceleași 

semnificații cu ale sale. Din păcate, lucrurile nu decurg întotdeauna așa, mesajele 

receptate au tendința de a se îndepărta, mai mult sau mai puțin, de sensurile emise sau 

originale, uneori să fie chiar diferite. Numai că actul comunicării didactice poate fi 

protejat de posibile variații și deviații, distanțări sau deteriorări nedorite prin intervenția 

feed-back-ului. În reglarea propriei comunicări, cadrul didactic trebuie să țină seama de 

mimica studenților/elevilor, de gesturile, expresiile și mișcările lor, reacții care devin 

simptomatice pentru ceea ce simt, înţeleg, acceptă, doresc aceștia. El poate sesiza direct și 

abil, din mers, „starea de spirit” a studenților/elevilor și astfel să valorifice la maximum 

comportamentul acestora în beneficiul optimizării comunicării. Pornind de aici, cadrul 

didactic poate să-și restructureze sau să amelioreze demersul didactic de moment și, nu în 

ultimul rând, să-și regleze viteza și ritmul propriei vorbiri. 

Actul comunicării devine eficient atunci când favorizează o implicare activă din 

partea studentului/elevului, o angajare cu toate forțele sale intelectuale și afective în 

procesul receptării. Astfel, receptarea depășește simpla percepere a unor conținuturi 

audiate. A produce interlocutori activi, a-i determina pe studenți/elevi să urmărească cu 

interes și să manifeste o atitudine activă în cursul ascultării constituie un indicator al 

competențelor pedagogice a cadrului didactic. 

9. Etica comunicării 

 

             Comunicarea contribuie la formarea si cristalizarea comunității ca mediu mai larg 

care intervine într-o manieră favorabilă la stimularea învățării și a unei activități didactice 

de calitate. Este important de subliniat faptul că instituția de învățământ constituie locul 

unde se învață comunicarea, unde se deprinde și se perfecţionează comunicarea, unde se 

elaborează comunicarea, unde se educă (cultivă) comunicarea. Aici, comunicarea are 

semnificația unei valori umane si sociale, motiv pentru care educarea comunicării 

constituie un scop în sine, un obiectiv major al învățământului. 

            Şcoala este instituţia care participă într-un mod decisiv la educaţia generaţiilor 

tinere ale unei ţări, la transmiterea valorilor culturale şi morale, la construirea premiselor 

pentru noi schimbări sociale. Educaţia nu înseamnă doar dezvoltare cognitivă, adesea 

fiind considerat obiectivul major şi unic al şcolii. Tânărul are nevoie de o formare 

completă a personalităţii sale şi chiar dacă nu dispune de influenţe consistente, coerente 

pentru creştere morală şi afectivă, va căuta aceste elemente prin modelele adulte din 

mediu. Orice profesor, ar trebui să fie, înainte de toate, matur afectiv, o persoană 

dezirabilă social şi capabilă de interacţiune educativă cu copiii şi cu tinerii. 

De aceea, în documentele semnate de participanţii la Procesul de la Bologna, 

printre cele mai importante competenţe care trebuie să le posede orice absolvent al unei 

instituţii superioare de învăţământ, dar, mai ales, un viitor învățător, este capacitatea de a 

comunica. El trebuie să dea dovadă de răbdare, amabilitate, delicateţe şi respect faţă de 

elevii şi părinţii cu care comunică în procesul activităţii sale. În acelaşi timp, pedagogul 

trebuie să demonstreze stăpânire de sine, principialitate, cumpătare, umanism, disciplină 

şi amabilitate. Trăsăturile de bază ale imaginii moral-psihologice a viitorului profesor 

trebuie să devină: cinstea impecabilă, principialitatea, obiectivitatea, vigilenţa şi 

perseverenţa1. 

       Etica pedagogică are ca obiect propriu de cercetare valorile şi normele morale, 
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condiţiile specific afirmării morale-reale şi necesare-caracteristice câmpului educaţional, 

sistemului relaţiilor interpersonale instituite în procesul formării. 

        Etica pedagogică îl obligă pe pedagog să respecte personalitatea elevului şi să 

manifeste faţă de acesta o exigenţă respectivă; să menţină propria reputaţie şi reputaţia 

colegilor săi; să se îngrijească de credibilitatea morală a societăţii faţă de învăţător. 

        Fără să fie excesiv cu orice preţ, profesorul trebuie să fie atent şi mobil, deschis şi 

cooperant. Pe scurt, el trebuie să fie rând pe rând regizorul actului de comunicare, 

lansatorul de interogaţii, multiplicatorul de mesaje, dirijorul de tonuri. Şi, desigur, pe 

parcurs şi în final, evaluatorul credibil. 

        Totodată, trebuie de remarcat faptul că manifestarea unei gândiri responsabile este 

sufletul activităţii profesionale, iar activităţile profesorilor şi personalului din educaţie 

dedicate cu devotament, competenţă şi dăruire pentru a ajuta elevul să-şi atingă propriul 

potenţial reprezintă un factor critic în asigurarea unei educaţii de calitate. Personalitatea, 

comportamentul, competenţa profesională, responsabilitatea şi etica profesorului, devin – 

inevitabil, în unitatea lor – model receptat de cei cărora le facilitează actul învăţării. 
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