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COMUNICARE ÎN EDUCAŢIE
Modulul îşi propune explicarea şi exemplificarea tipurilor de variabile ale comunicării
cât şi precizarea importanţei cunoaşterii factorilor de care depinde comunicarea în scopul
construirii unui mesaj eficient.
Recunoaşterea şi clasificarea barierelor de comunicare ce apar în procesul
educaţional dar şi proiectarea unor metode de reducere a barierelor de comunicare
educaţională vor fi conţinuturi dezvoltate în vederea realizării unui model comunicaţional.
Vor fi precizate condiţiile de calitate ale unei comunicări strategice eficiente,
evaluarea şi autoevaluarea discursului, facilitarea şi eficientizarea

expresiei personale,

dezvoltarea capacităţii de argumentare, dialog şi cooperare, dezvoltarea aptitudinii de
ascultare activă, precizarea dimensiunii şi a factorilor de calitate ai comunicării formative.
Scopul modulului:
Formarea continuă pentru optimizarea exercitării funcţiei formative, de
comunicare şi relaţionare intra - intersistemică şi configurarea expertizei de comunicare în
dezvoltarea profesională.
Obiectivele modulului:
•

Cunoaşterea şi înţelegerea variabilelor ce influenţează comunicarea

•

Rezolvarea de probleme practice ridicate de barierele de comunicare

•

Dezvoltarea abilităţilor de comunicare verbală, paraverbală şi nonverbală

•

Investigarea condiţiilor de calitate ale unei comunicări strategice eficiente

Competenţe specifice:
•

Utilizarea unui limbaj specific, situaţional, de comunicare

•

Abordarea unui comportament specific ascultării active

•

Proiectarea, susţinerea şi evaluarea unui discurs
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Şcoala ta este organizaţia în care procesul de comunicare este esenţial şi se
manifestă sub toate formele. Profesorul observă, facilitează şi participă la actul de
comunicare ceea ce presupune că acesta trebuie să devină un comunicant profesionist, nu
doar în stăpânirea tehnicilor de transmitere a informaţiilor ci, mai ales, în aplicarea metodelor
de relaţionare .
„….instituţia de învăţământ constituie locul unde se învaţă comunicarea; unde se deprinde şi
se perfecţionează comunicarea; unde se elaborează (creează) comunicare; unde se educă
(cultivă) comunicarea. Aici, comunicarea are semnificaţia unei valori umane şi sociale, motiv
pentru care educarea comunicării constituie un scop în sine, un obiectiv major al
învăţământului, la care toate disciplinele trebuie să-şi aducă propria contribuţie.”
Prof. Univ. Dr. Ioan Cerghit
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1. VARIABILE ALE COMUNICĂRII
Provocare
Pentru a descoperi în ce măsură nivelul tău de comunicare îţi permite o bună
relaţionare, evaluează cât mai onest, în ce măsură următoarele afirmaţii sunt adevărate sau
false:
1. Îmi place să privesc în jur şi să descopăr persoane interesante.
2. Ştiu cum să-mi manifest interesul pentru o persoană necunoscută, astfel încât să
putem intra în contact.
3. Nu mă deranjează atunci când o persoană necunoscută mă măsoară cu privirea.
4. Ştiu să interpretez corect semnalele nonverbale de invitaţie sau de respingere.
5. Mă angajez uşor în discuţii cu persoanele pe care le întâlnesc pentru prima oară.
6. Îmi place să râd, să spun bancuri şi să se glumească pe seama mea.
7. Nu mă deranjează dacă persoana cu care vorbesc manifestă emoţii puternice.
8. Îmi este uşor să-mi exprim emoţiile în faţa celorlalţi, indiferent dacă este vorba despre
teamă, tristeţe, furie sau bucurie.
9. Respect tăcerea provocată de trăirile emoţionale ale celeilalte persoane, fără să mă
simt obligat/ă să vorbesc sau să o oblig să-şi schimbe starea.
10. Când cineva vorbeşte, sunt atent/ă mai degrabă la ce şi cum spune, decât să-mi
formulez deja în minte replica.
11. Ştiu cum să-mi exprim punctele de vedere astfel încât să fie luate în considerare,
chiar dacă sunt în contradicţie cu părerile celuilalt.
12. Pot privi constant în ochi persoanele cu care vorbesc, chiar dacă ne contrazicem.
13. Nu simt că relaţia mea cu cineva ar fi ameninţată dacă îmi exprim o părere diferită
sau ne contrazicem.
14. Ştiu când să opresc o ceartă, înainte de a produce efecte distructive asupra relaţiei
cu cealaltă persoană.
15. Mi se pare normal ca ambele părţi să accepte compromisuri pentru a depăşi o
divergenţă de opinii.
Primele cinci afirmaţii evaluează stilul de stabilire a relaţiilor cu ceilalţi, afirmaţiile 6-10 cel
de comunicare, iar afirmaţiile 11-15 stilul de rezolvare a conflictelor. Dacă la oricare dintre
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cele trei serii de afirmaţii nu ai răspuns „adevărat” măcar de 3 ori, înseamnă că ceea ce
urmează este de folos pentru tine.
Repere teoretice

1.1.

Variabile cognitive
Variabila cognitivă este în egală măsură individuală şi socială manifestându-se prin

tipul de limbaj utilizat, prin organizarea logică şi prin interpretarea mesajelor.
Actorii comunicării - emiţători sau receptori - sunt influenţaţi de modul lor de
funcţionare mentală şi intelectuală determinant fiind un anumit tip de reflecţie, de organizarea
şi prelucrare a informaţiei. Un mesaj la nivel cognitiv este formulat şi recepţionat în funcţie de
percepţia interlocutorului pentru că, în relaţiile interpersonale nu există realitate obiectivă, ci
o realitate reprezentată, reconstruită în sistemul cognitiv printr-un ansamblu organizat de
informaţii, credinţe, atitudini şi opinii. Fiecare reacţionează aşa cum îşi reprezintă realitatea,
nu cum este ea în fapt - interpretează, decodează situaţiile şi comportamentul partenerului în
funcţie de cum percepe el situaţia, de modul său de reflecţie, organizare şi prelucrare a
informaţiei. Pentru o comunicare eficientă, mesajul elaborat va lua în considerare sistemul
cognitiv al receptorului.
Sarcina de îndeplinit determină demersul cognitiv, modul de raţionament, codurile şi
canalele utilizate iar individul o va aborda în funcţie de imaginea pe care o are despre
aceasta.

1.2.

Variabile sociale
Imaginea de sine şi identitatea unui individ sunt date de locul pe care îl ocupă acesta

într-un sistem social şi reprezintă statutul său, putând varia de la un moment la altul sau de
la o situaţie la alta. În funcţie de statutul social, comunicarea va fi diferită, putând să apară
perturbări de tipul conflictului de roluri, dacă individul adoptă un comportament diferit de cel
aşteptat ori, dacă acesta este păstrat atunci când situaţia socială se schimbă.
Într-o organizaţie, individul face parte dintr-un grup supus unor norme şi constrângeri
care, diminuate, duc la modificarea raporturilor dintre membrii acestuia, ele devenind
nesigure, evazive, supuse oscilaţiilor emoţionale. Lipsa de organizare provoacă dificultăţi în
stabilirea poziţiilor fiecărui individ şi a acestuia în raport cu ceilalţi, şi conduce la greutăţi în
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alegerea atitudinilor, a expunerii capacităţilor şi ideilor personale. Incertitudinea fiecăruia se
amplifică ducând la relaţii de respingere, dezacord, angoasă şi sentimente de insecuritate1.
Individul doreşte întotdeauna să-şi afirme identitatea prin promovarea unor valori
proprii, tinzând spre o anumită originalitate marcată de un limbaj specific.
Vocabularul comun întăreşte identitatea grupului, răspunzând unei nevoi de detaşare
faţă de altele prin adoptarea unui anumit cod. Individul care doreşte să se delimiteze de grup
va respinge semnele specifice ale acestuia prin cultivarea unui limbaj personal dar condiţia
integrării este tocmai comunicarea bazată pe identificarea imaginilor, percepţiilor şi
reprezentărilor sociale comune2.
Orice persoană funcţionează conform unui număr de prejudecăţi sau stereotipuri,
provenite din istoria grupului de apartenenţă a acesteia sau influenţată de întreaga societate
la un anumit moment istoric.
Ţinând cont că din organizaţie fac parte persoane de sexe şi vârste diferite,
comunicarea nonverbală este influenţată de aceşti factori observându-se că, de regulă
distanţa dintre indivizi de acelaşi sex este mai mică decât între cei de sex diferit. Femeile şi
tinerii se poziţionează mai aproape de interlocutor decât bărbaţii şi persoanele mai în vârstă3.
Comunicarea poate fi facilitată sau perturbată în funcţie de diferite prejudecăţi sau
stereotipuri sociale (de exemplu prejudecata referitoare la o anumită minoritate etnică) fiind
componente ale reprezentării despre celălalt şi având funcţia de a anticipa comportamentul
celuilalt, de a determina şi canaliza relaţionarea.

1.3.

Variabile psihologice
Emiţătorul transmite un mesaj pentru atingerea obiectivului comunicării dar şi pentru

a evita anumite evenimente care îi creează probleme, filtrând informaţia. Comunicarea
porneşte de la sau ajunge la un sistem de control, de transformare, de filtrare sau de selecţie
a informaţiei, sistem care deşi pare deliberat, de cele mai multe ori este inconştient.
Un anumit comportament este

rezultanta forţelor ce acţionează asupra unui

organism la un moment dat. Forţele pot fi pozitive (nevoia de autorealizare, perfecţionare,

1

André de Peretti, Tehnici de comunicare, Ed. Polirom, Iaşi, 2001, p. 12
Gilles Amando, André Guittet, Psihologia comunicării în grupuri, Ed. Polirom, Iaşi, 2007, p. 70
3
Ioan Ovidiu Pânişoară, Comunicarea eficientă, Ed. Polirom, Iaşi, 2004, p. 86
2
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atingerea unor obiective) şi conduc la un comportament de apropiere sau, pot fi negative
(ocolire, evitarea unor situaţii) ducând la o atitudine de evitare4.
Mecanismele proiective constau fie în asimilarea gândirii celuilalt (a crede că el
funcţionează ca şi tine, ceea ce implică ignorarea diferenţelor şi specificităţilor) fie, în
atribuirea interlocutorilor a unor atitudini menite să justifice propriile comportamente şi/sau
sentimente. Alte mecanisme sunt cele de apărare: eliminarea informaţiilor incomode,
memorizarea selectivă, interpretarea defensivă, negarea autorităţii sursei, care se manifestă
atunci când informaţiile nu corespund propriului sistem de valori şi relaţiilor acceptate.
Într-o acţiune sunt importante următoarele reprezentări ale situaţiei: sinele, celălalt,
imaginea de sine intervenită prin comportament, limbajul utilizat, canalul de comunicare ales.
Există un „sine” intim, necunoscut celorlalţi, neexprimat - imaginea pe care şi-o face individul
despre el şi un „sine” public, declarat, oferit celorlalţi - în funcţie de ceea ce vrea să pară ori
ceea ce crede el că este.
Reprezentarea despre celălalt constă în imaginea caracteristicilor psihologice,
cognitive şi sociale ale partenerului, având

un rol important în alegerea canalului şi al

codului de comunicare pentru a obţine un rezultat pozitiv în situaţia de relaţionare.

1.4.

Variabile psihosemantice
Un cuvânt, o idee sau un mesaj pot provoca o serie de asociaţii personale care ajută

sau blochează comunicarea. Un cuvânt poate crea un efect simbolic asupra actorilor
comunicării în funcţie de istoria receptorilor, poziţia ideologică a emiţătorului şi relaţiile
acestuia cu mesajul. Un exemplu este conceptul folosit pentru profesor: „proful”, „bossul”,
„domnul”, „balaurul” etc.
Ordinea cuvintelor în transmiterea unui mesaj este importantă: primele prezentând o
valoare mai mare decât cele care urmează, introducând o aşteptare, o anticipare. De aceea,
un mesaj prost pornit poate fi corectat cu greu. În acest context, este o certitudine că şi
ultimele cuvinte sunt importante pentru că îşi vor pune amprenta în procesul de memorare a
mesajului.
Dacă substantivul este plasat înaintea unui şir de adjective acestea vor fi reţinute şi
valorizate, fiind primele amintite. Dacă substantivul este aşezat după adjective, primele dintre

4

Jean–Claude Abric, Psihologia comunicării, Ed. Polirom, Iaşi, 2002, p. 16
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ele vor fi eludate şi vor fi reţinute doar ultimele. Cu cât un mesaj conţine mai multe
substantive, cu atât va fi mai dificil de înregistrat şi mai puţin inteligibil5.
De interes sunt şi expresiile care literal transmit un mesaj dar în fapt, apare şi un al
doilea mesaj care duce la aşa numita comunicare paradoxală. Într-o organizaţie, profesorul
spune elevilor: „nu mai fiţi atât de ascultători” sau „eu vreau ca voi să fiţi decidenţii”, ceea ce
presupune că ordinul se transformă într-o contradicţie, receptorii intrând într-un paradox:
indiferent ce ar face nu pot respecta o parte a ordinului pentru că dacă nu mai sunt
ascultători sau vor lua decizii singuri, de fapt ascultă un ordin şi se supun unei decizii.
Mesajul transmis solicită un comportament determinat când de fapt ceea ce se doreşte este
unul spontan6. În această situaţie, persoanele pot să întrerupă comunicarea.
Se mai poate reţine că poziţia centrală a unui termen dintr-o înşiruire este determinantă
şi vom exemplifica prin următoarea serie descriptivă: simpatic, frumos, prietenos, empatic,
drăgălaş înlocuind termenul „prietenos” cu „duşmănos”; în acest caz este de aşteptat ca
receptorul să caracterizeze personajul supus descrierii drept un personaj urâcios, antipatic şi
dificil7.

Aplicaţii
1. Care dintre variabilele comunicării erau eludate de tine până în acest moment? Care vor fi
schimbările pe care le vei face pentru a îmbunătăţi comunicarea?
2. Comentează următoarele axiome ale comunicării:
o Comunicarea este simetrică şi complementară.
o Comunicarea presupune acomodare şi ajustarea comportamentelor.
3. Specifică cum se manifestă mecanismele de apărare în cazul oferirii unui feedback
negativ?
4. Care cuvinte pot crea un efect simbolic asupra actorilor comunicării în funcţie de istoria
receptorilor, poziţia ideologică a emiţătorului şi relaţiile acestuia cu mesajul în cazul unui
conflict dintre: diriginte şi elevi, responsabilul comisiei metodice şi membrii acesteia, director
şi cadre didactice.

5

Gilles Amando, Andre Guittet, Psihologia comunicării în grupuri, Ed. Polirom, Iaşi, 2007, p. 17
Alex Mucchielli, Arta de a comunica, Ed. Polirom, Iaşi, 2005, p. 105
7
Jean–Claude Abric, , Psihologia comunicării, Ed. Polirom, Iaşi, 2002, p. 27
6
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5. Alcătuieşte o listă care să conţină calităţi şi defecte recunoscute de „sinele intim”. Care
crezi că sunt calităţile tale recunoscute de public?
6. Joc de rol: directorul, dirigintele, părintele, elevul, inspectorul dezbat problema instalării
camerelor de luat vederi în clasă. Ţineţi cont de variabilele cognitive ale comunicării.
7. Directorul îţi impune să participi la un curs de formare în timpul concediului tău. Care sunt
forţele pozitive şi negative care intervin în comunicare, ţinând cont de variabilele psihologice,
pentru emiţător şi receptor.
8. Alcătuieşte o listă de valori personale de care ţii cont în comunicare.

Reflecţii individuale/grup

film 2.wmv
Comentează din perspectiva variabilelor comunicării filmul de mai sus.
Info +!
1. Anghel Petre, Stiluri şi metode de comunicare, Educaţia XXI, Aramis,2003
2. Bârliba, Maria-Cornelia, Paradigmele comunicării, Editura Ştiinţifică şi Enciclopedică,
Bucureşti, 1987
3. Chelcea Septimiu, Comunicare nonverbală în spaţiu public, Tritonic, Bucureşti, 2004
4. Covey R. Stephen, Eficienţa în 7 trepte sau un abecedar al înţelepciunii, All,
Bucureşti, 1996
5. Cuilenberg, J.J.; Scholten,O. , Ştiinţa comunicării, Editura Humanitas, Bucureşti,
1998
6. www.mindtools.com/page8.html.
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Exerciţiu de creativitate
Ţinând cont de variabilele comunicării, scrie câte o invitaţie la un eveniment cultural
organizat de clasa ta, urmat de o tombolă pentru strângerea de resurse financiare, către:
elevii şcolii, părinţi, agenţi economici, primărie.
Jurnal de capitol:
ce am învăţat
…………………………………………………………………………………………
ce pot să schimb şi să aplic
…………………………………………………………………………………………
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2. BARIERE DE COMUNICARE
Provocare
Comentaţi imaginea de mai jos.

Repere teoretice

Barierele specifice, cauzatoare de blocaje comunicaţionale, sunt8: fizice - legate de
mediul în care se desfăşoară comunicarea; sociale - referitoare la tradiţii, religie, obiceiuri,
statut; culturale (nivelul de pregătire, limbaj); personale (datorită trăsăturilor de personalitate
a interlocutorilor); semantice - datorate limbajului tehnic, de specialitate, jargonului; cognitive
-

generate de informaţii incompatibile cu valorile instituţiei; psihologice (emotivitate,

afectivitate, agresivitate); ambientale - se referă la contextul în care are loc comunicarea
(spaţii, zgomote etc.); manageriale: presupun incapacitatea de a asculta, rezerva de a
exprima păreri, schimbarea modalităţilor de comunicare; organizatorice: apar ca urmare a
diferenţelor din circuitul ierarhic, lipsei timpului şi filtrării mesajului.
Aceste bariere pot fi înlăturate dacă există: disponibilitate de dialog; angajament în
îndeplinirea obiectivelor propuse; competenţă profesională; abilităţi de comunicare şi
1 Viorica Aura Păuş, Comunicare şi resurse umane, Ed. Polirom, Iaşi, 2006, p. 123
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negociere; deschidere spre dialog real; cunoaşterea partenerului de dialog; capacitate de
analiză rapidă a punctelor tari şi slabe ale unui dialog; echilibru emoţional; deschidere spre
schimbare; creativitate.
Vom încerca mai jos să amintim câţiva factori ce generează blocaje în comunicare.

2.1.

Diferenţele de personalitate şi de pecepţie
Fiecare om este un unicat prin pregătire, experienţă, aspiraţii - elemente care

împreună sau separat influenţează înţelegerea mesajelor.
Personalitatea este considerată de specialişti determinată de:
-

constituţia şi temperamentul subiectului;

-

mediul fizic (climat, hrană);

-

mediu social (ţară, familie, educaţie);

-

obiceiuri şi deprinderi (igienă, valori, ritualuri).
Oamenii îşi dezvoltă personalitatea pe parcursul vieţii sub influenţa moştenirilor

genetice, a mediului şi a experienţei individuale ceea ce generează modalităţi diferite de
comunicare. Fiecare om are repere proprii în funcţie de imaginea despre sine, despre alţii şi
despre lume în general. Percepţia fiecăruia despre persoanele din jur poate fi afectată şi din
această cauză comportamentul nostru poate influenţa partenerul de comunicare.
Nu suntem capabili întotdeauna să influenţăm sau să schimbăm comportamentul
celuilalt, dar e bine să ne studiem pe noi înşine pentru a observa dacă o schimbare în
comportamentul nostru poate genera reacţii satisfăcătoare.
Percepţia este procesul prin care indivizii selectează şi interpretează senzorial
stimuli şi informaţii în funcţie de propriile repere şi de imaginea generală despre lume şi
viaţă. Modul în care 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 recepta situaţiile în mod diferit. Diferenţele de percepţie
sunt deseori numai rădăcina multor alte bariere de comunicare. Există o mare probabilitate
ca receptând mesajele, oamenii să vadă şi să audă exact ceea ce s-a dorit prin mesaj, dar
nu sunt excluse nici situaţiile de percepţie greşită. Oamenii tind să respingă informaţiile care
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le ameninţă reperele, obiceiurile şi concepţia despre lume. Cu alte cuvinte, suntem tentaţi să
vedem ceea ce dorim să vedem şi auzim ceea ce dorim să auzim, evitând să recunoaştem
realitatea în sine.
De asemenea, informaţiile sunt acceptate şi în funcţie de persoana de la care provin, modul
şi situaţia de transmitere (de exemplu, o observaţie negativă poate fi acceptată sau
considerată ca ameninţare, în funcţie de emiţător: prieten sau o persoană străină.

2.2.

Diferenţele de cultură şi de statut
Poziţia socială a emiţătorului şi a receptorului în procesul comunicării poate afecta

semnificaţia mesajului. De exemplu, un receptor conştient de statutul inferior al emiţătorului,
îi poate desconsidera mesajele, chiar dacă acestea sunt reale şi corecte. Un emiţător cu
statut înalt este, de regulă, considerat corect şi bine informat, mesajele lui fiind luate ca
atare, chiar dacă sunt false ori incomplete.
Persoanele care provin din medii culturale diferite, care încurajează şi dezvoltă valori
diferite, pot ridica între ele diferite bariere de comunicare datorate unor ritualuri, obiceiuri,
simboluri neînţelese de receptor.

2.3.

Lipsa de interes a interlocutorului faţă de mesajul transmis
Este dificil să comunicăm eficient cu cineva care are o educaţie diferită de a noastră,

ale carei cunoştinţe asupra unui anumit subiect de discuţie sunt mult mai reduse sau mult
mai ridicate. De regulă receptorul nu este interesat de ceea ce dorim să comunicăm sau,
dacă este, îşi pierde rapid interesul. Desigur, este posibil, dar necesită prudenţă din partea
emiţătorului, care e bine să fie conştient de discrepanţa dintre nivelurile de cunoaştere şi de
necesitatea de a-şi adapta mesajul.

Acest tip de probleme sunt generate şi de utilizări

semantice greşite, (de exemplu, cuvântul „fortuit" utilizat cu sensul de “forţat” ori “drept
pentru care” în loc de “drept care” cât şi de utilizarea în exprimare a cuvintelor sau expresiilor
din

jargon,

argou,

neologisme,

expresii

strict

tehnice

sau

prea

pretenţioase.
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2.4.

Zgomotul şi emoţiile

Zgomotul presupune:
- utilizarea unor instalaţii improprii (amplificatoare, boxe etc.);
- existenţa unor semnale parazite pe canalele de comunicare;
- dialogul dintre emiţător şi receptor se produce în acelaşi timp;
– utilizarea de către emiţător a unui număr exagerat de cuvinte, chiar dacă acestea
sunt corecte.
Emoţia puternică este răspunzatoare de blocarea aproape completă a comunicării.
Pentru a evita acest blocaj este bine să se renunţe la comunicare atunci când persoanele
sunt afectate de emoţii puternice. Aceste stări pot duce la incoerenţă putând schimba
complet sensul mesajelor transmise. Uneori receptorul poate fi mai puţin emoţionat,
impresionat de o persoană care vorbeşte fără emoţie şi entuziasm, considerând-o
plictisitoare – astfel că puţină emoţie nu strică.

Aplicaţii
1. Alcătuieşte o listă cu barierele de comunicare pe care ţi le recunoaşteţi ţinând seama
de cele 4 tipuri prezentate mai sus.
2. În vederea unei bune comunicări, stabileşte-ţi personalitatea cu ajutorul următorului
chestionar.
( Autorul chestionarului GASTON BERGER)
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Raspunde cu Da sau Nu în cazul fiecărui set de întrebări:
Indici ai emotivităţii (E)

Indici ai activismului (A)

Indici ai primarităţii (P)

non-emotivităţii (non-E)

Nonactivismului (non-A)

Secundarităţii (S)

Te mânii uşor? In situaţii Ai tendinţa de a te găsi tot Te consolezi repede? Te
dificile te alarmezi uşor? Intri timpul ocupat mai ales în împaci uşor? (Îţi trece uşor
în panică?

timpul liber?

supărarea?)

Eşti sensibil la mustrări, la Te decizi uşor? Treci imediat Eşti în general indiferent faţă
critici, la încurajări?

la acţiune?

de

recunoştinţa

altora

manifestată faţă de tine?
Eşti timid în relaţiile cu alţii?

Eşti perseverent? Persişti în Eşti schimbător în prieteniile
realizarea unei acţiuni?

tale?

Îţi

schimbi

uşor

părerile?
Ţi se întâmplă să roşeşti uşor Eşti constant în eforturile Eşti în general schimbător în
sau

se

instalează

uşor tale, în munca pe care o ocupaţiile

paloarea în situaţii speciale?
Se

poate

spune

ca

desfăşori?

Foloseşti

preocupările

tale?

eşti In general, eşti vioi, energic, Eşti uşor de convins? Eşti

certăreţ? Ridici uşor vocea în vorbăreţ?
discuţie?

şi

uşor influenţabil?

relativ

uşor cuvintele tari?
Ai în genere o dispoziţie Preferi activităţile dinamice?

In genere, acţionezi mai ales

emoţională

în vederea unor rezultate

(Treci

schimbătoare?

relativ

uşor

de

la

imediate

(sub

ecoul

consecinţelor imediate)?

veselie la melancolie sau
invers?)
În

faţa

unui

eveniment Preferi

necunoscut tresari uşor?

mai

curând

să De

obicei,

eşti

risipitor,

acţionezi decât să priveşti cheltuitor?
acţiunea?

Eşti puternic impresionabil? Accepţi uşor să desfăşori o Ţ se întamplă să abandonezi
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(Situaţiile mai deosebite te activitate
impresionează puternic?)

chiar

daca

nu uşor promisiunile pe care le

corespunde gusturilor tale?

faci,

hotărârile,

deciziile

luate?
Manifeşti nelinişte (Te tulburi Eşti întreprinzător?

In genere, iubeşti noutatea,

când lucrurile nu merg aşa

imprevizibilul?

cum ai dorit?)
Eşti în general agitat, nervos, Eşti în general realist? Ai Îţi place întotdeauna să fii în
instabil în trăirile emoţionale?

simţ

Eşti pas cu moda?

practic?

descurcăreţ?
Număr de răspunsuri
Da

Număr de răspunsuri
Nu

Da

Număr de răspunsuri
Nu

Da

Nu

În funcţie de numărul răspunsurilor Da sau Nu trebuie decis asupra simbolului corespondent,
astfel:
-

emotivitate / non-emotivitate: mai mult de 5 Da - E, altfel non-E;

-

activism / non-activism: mai mult de 5 de Da - A, altfel non-A;

-

primaritate / secundaritate: mai mult de 5 de Da - P, altfel S.
Cu

simbolurile

obţinute

creează

o

formulă,

această

formulă

fiind

corespondenta unui tip de temperament (în cazul în care obţii o egalitate de
răspunsuri, ia în calcul ambele simboluri şi concepe două formule, respectiv patru în
cazul a doua egalităţi, temperamentul tău neîncadrându-se strict în unul dintre tipurile
precizate).
EAS (Pasionaţii) – activitatea sa este subordonată unui scop ambiţios,
dominator, unic; împart oamenii în amici sau adversari; severi, dar amabili şi sociabili;
îşi stăpânesc violenţa sentimentelor; putere de muncă, rezistă la obstacole, rapizi în
execuţie; valoare dominantă: opera de realizat.
EAP (Colericii) – activitate intensă, variată; tendinţă spre exteriorizare; plini de
viaţă, optimişti, deseori fără măsură şi gust; revoluţionari; generoşi; antrenează şi pe
alţii în activitate; valoarea dominantă: acţiunea.
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EnAS (Sentimentalii) – meditativi, interiorizaţi, nemulţumiţi, timizi, scrupuloşi,
nesociabili, stângaci, individualişti; emotivitate puternică; chiar şi impresiile slabe îi
zguduie puternic; analizează îndelung propriul trecut, pe care ar vrea să-l schimbe;
valoarea dominantă: intimitatea.
EnAP (Nervoşii) – dispoziţie variabilă; muncesc neregulat numai în domeniul
în care le place; au nevoie de emoţii puternice; vor să uimească; nu sunt constanţi
afectiv; recurg uşor la minciună sau ficţiune; înclinaţie pentru bizar, macabru; valoare
dominantă: distracţia.
nEAS (Flegmaticii) – impasibili, tenace, civism accentuat, respectă legile și
principiile; punctuali, obiectivi, ponderaţi; le plac sistemele abstracte; au simţul
umorului; egoişti, dar cu respect pentru ceilalţi; calmi, gravi; valoarea dominantă:
legea.
nEAP (Sangvinicii) – iubesc societatea, politicoşi, spirituali, ironici, sceptici; au
iniţiative şi mare supleţe în spirit; oportunişti, cu spirit practic; sunt greu de tulburat şi
simt nevoia să domine; valoarea dominantă: succesul.
nEnAS (Apaticii) – închişi, plini de secrete, fară o viaţă internă bogată; sumbri,
taciturni, râd rar, persistenţi în duşmănii; indiferenţi la viaţa socială, dar cinstiţi; iubesc
liniştea, singurătatea, foarte puţin emotivi; valoarea dominantă: liniştea.
nEnAP (Amorfii) – sunt lipsiţi de energie, fără iniţiative; concilianţi, toleranţi
prin indiferenţă; încăpăţânaţi, neglijenţi, înclinaţi spre lenevie; nepunctuali, indiferenţi
în raport cu trecutul şi viitorul; valoarea dominantă: plăcerea.
3. Construieşte câte un mesaj pentru colegii diriginţii, prin care îi anunţi că trebuie să se
înscrie la un program de formare pe tema delincvenţei juvenile. Ţine cont de tipurile
de temperament.
4. Găseşte 5 bariere de comunicare între profesori şi părinţi determinate de diferenţele
de percepţie. Cum procedezi pentru a le micşora?
5. Găseşte 5 bariere de comunicare între profesori şi inspectori determinate de
diferenţele de statut. Cum procedezi pentru a le micşora?
6. Alcătuieşte o listă de „zgomote” care ridică bariere de comunicare în organizaţia ta.
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7. Alcătuieşte o listă formată din 10 cuvinte pe care le utilizezi la materia pe care o
predai şi roagă elevii de la o clasă să le explice înţelesul în scris. Ce concluzie ai
tras?

Reflecţii individuale/grup
-

Roagă colegii de arie curriculară să aplice exerciţiul 7 la clasele la care predau.
Discutaţi rezultatele.

-

Alcătuiţi împreună cu membrii ariei curriculare o listă cu 3 dintre cele mai
frecvente

bariere

de

comunicare

dintre

cadrele

didactice

din

şcoala

dumneavoastră şi găsiţi metode de a le coborî sau chiar înlătura. Reveniţi asupra
acestei probleme peste o lună şi discutaţi dacă s-a îmbunătăţit relaţionarea.
Info +
-

www.ngorural.org/lib/comunicare.pdf

-

http://blabla.nfb.ca/

-

Ezechil, Liliana, Comunicarea educaţională în context şcolar, E.D.P., Bucureşti,
2002

-

Fiske, J. Introducere în ştiinţele comunicării, Editura Polirom, Iaşi, 2003

Exerciţiu de creativitate
- Construieşte un mesaj pentru părinţi, ţinând cont de posibilele barierele ridicate de
diferenţa de cultură şi lipsa de cunoaştere prin care să prezinţi curriculum-ul la
decizia şcolii.
- Alcătuieşte scenariul unui consiliu profesoral de prezentare a unui raport de
activitate şi a unui plan managerial astfel încât toţi colegii să fie interesaţi de
mesaje.
- Crează un acronim pentru COMUNICARE utilizând barierele de comunicare
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Jurnal de capitol
ce am învăţat
………………………………………………………………………………………………
ce pot să schimb şi să aplic
……………………………………………………………………………………………..
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3. COMUNICARE PROFESIONALĂ
3.1.

Comunicare strategică

Provocare
Comunicarea

stă la baza tuturor proceselor, interacţiunilor şi relaţiilor umane.

Societatea există prin comunicare, întrucât în felul acesta se formează şi se menţin
structurile sociale la nivel micro/ macroclimat. Comunicarea managerială include aspecte
complexe corelate cu procesul de

schimbare, atât în comunicarea internă, cât şi cea

externă, naţională şi internaţională (inclusiv relaţiile cu comunitatea, guvernul, mass-media,
publicul larg).
Organizaţia interacţionează cu grupurile de interes şi este preocupată ca prin
comunicarea externă să clădească o imagine pozitivă a instituţiei.
“Asemenea unei flori gingaşe, strălucitoare dar fără miros, sunt cuvintele delicate dar
goale ale celui care nu făptuieşte după cum vorbeşte.” - Budhha
Un program de comunicare strategică eficient are la bază o analiză cuprinzatoare
pentru a întelege cum (şi de ce) este percepută o organizaţie sau instituţie de către publicul
intern şi extern.

Repere teoretice:
Formularea unei strategii înseamnă definirea unui curs de acţiuni de comunicare
menite să conducă la realizarea unui scop (obiectiv de comunicare) bine stabilit.
Comunicarea strategică la nivel de insituţie sau la nivel personal trebuie să răspundă, în
procesul de planificare, la întrebările:
- cine este auditoriul ?
- ce mesaj trebuie transmis ?
- ce mijloace trebuie folosite ?
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- cum se face acest lucru ?
- a funcţionat comunicarea ?
Ideea de comunicare organizată presupune evitarea unor astfel de situaţii prin
analiza prealabilă a necesităţilor şi obiectivelor organizaţiei, care se vor reflecta în planul
strategic de ansamblu.
Comunicarea este asociată unui management strategic aceasta devenind un capital
intangibil numit “capital al comunicării strategice”, cu trei principii de bază:
1. avantajul competitiv durabil derivă din realizarea serviciilor conform cerinţelor pieţei
2. realizarea procesului calitativ de educaţie ca

rezultat direct al celor implicaţi în

realizarea lui: angajaţi, manageri, părinţi, elevi, etc. Ei oferă organizaţiei un capital
individual (experienţă, pregătire) şi formează şi relaţiile cu alte organizaţii:
3. comunicarea strategică constituie un motor pentru a crea, conduce şi disemina
excelenţa organizaţională în realizarea serviciilor şi gestionarea capitalului uman.
Comunicarea strategică într-o organizaţie reprezintă modalitatea prin care aceasta
integrează comunicarea în sfera problemelor sale specifice. Comunicarea strategică
sporeşte capacitatea angajaţilor de a participa la îndeplinirea obiectivelor organizaţiei. Se
creează o relaţie în care managementul găseşte credibilitate mai mare între angajaţi.
Această deschidere contribuie la asigurarea satisfacţiei la locul de muncă, la îmbunătăţirea
modelului de a recepta comunicarea şi de a îmbunătăţi atitudini şi capacitate. Comunicarea
este necesară în organizaţie pentru exprimarea necesităţilor , unde forma şi punctul de
plecare al comunicării sunt foarte importante9.
Deşi există mai multe abordări, directe, indirecte, cea mai adecvată este cea care
combină scopul transmiterii mesajului şi analiza audienţei: se va aplica o psihologie directă,
prezentarea unei idei principale urmată de explicaţii, sau o psihologie indirectă, întâi
explicaţiile şi apoi ideea principală. Cultura organizaţională din Occident aplică mai ales
psihologia indirectă.

După ce mesajul este transmis, procesul comunicării nu poate fi

încheiat fără obţinerea feedbackului. Dacă acesta nu este satisfăcător, se vor transmite şi
9

Brule, A., - Cum dialogăm şi cum convingem?, Ed. Polirom, Iaşi, 2000, pg.76
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alte mesaje, dacă este necesar. Această formă de comunicare se realizează după modelul
propus de Argenti P.A., în 1998, un model de comunicare strategică .
Dimensiuni ale comunicării strategice: Conform opiniilor exprimate de unii autori în
literatura de specialitate, comunicarea strategică ar trebui să aibă 12 dimensiuni sau
caracteristici. De multe ori însă, nu sunt atinse toate dimensiunile datorită lipsei de interes,
lipsei de bani, etc.
1. Orientarea strategică a organizaţiei – comunicarea este esenţa vieţii organizaţiei.
Ea antrenează angajaţii din organizaţie în activitatea strategică. Ei trebuie să aibă
capacitatea de a identifica, trimite, primi şi înţelege rapid informaţiile strategice, de a
deosebi pe cele credibile şi relevante din masa de informaţii primite, conform
intenţiilor strategice ale firmei. Deciziile referitoare la strategia şi politica şcolii trebuie
să ia în considerare comunicarea, iar mijloacele utilizate şi comunicarea în sine vor fi
orientate spre priorităţile strategice.
2. Integritatea şi integrarea – Comunicarea dintr-o organizaţie trebuie să fie credibilă,
să aibă la bază integritatea, care la rândul ei să reprezinte constanţa şi
responsabilitate totală dintre comunicare şi conducere. În construcţia credibilităţii se
integrează canalele de comunicare oficiale, semi-oficiale şi neoficiale. Impactul
comunicării este acelaşi cu impactul deciziilor şi acţiunilor organizaţiei.
3. Demnitatea şi respectul – Consolidarea unor relaţii de încredere şi responsabilitate
presupune demnitate şi respect reciproc între părţile comunicante. Organizaţia care
ţine cont de acest lucru beneficiază de un nivel de angajament foarte ridicat din
partea membrilor săi. Comunicarea construită pe această bază contribuie la succesul
organizaţiei.
4. Fluxul informaţiilor strategice – fluxurile rapide, constante de informaţii strategice
contribuie la bunăstarea organizaţiei. Ea va susţine şi întreţine fluxurile sistematice de
informaţii relevante, care circula pe verticală (de sus în jos, de jos în sus) astfel ca să
existe toate resursele pentru realizarea obiectivelor strategice. Aceasta se realizează
prin totala angajare a conducerii organizazţiei, prin aplicarea tehnologiilor adecvate şi
sprijinul angajaţilor. Fluxurile de informaţii strategice dintr-o organizaţie constituie un
barometru al capacităţii concurenţiale.
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5. Claritatea şi forţa mesajelor – lipsa clarităţii mesajelor duce la haos. Mesajele clare
dispun de coerenţă , consecvenţă şi au raţiuni de utilizare.
6. Perspectiva internă – Comunicarea din interiorul unei organizaţii necesită orientare
şi perspectivă spre mediul extern. Strategia reprezentând maniera în care organizaţia
cooperează cu mediul ei extern – clienţii, competitorii, comunităţile, membrii
organizaţiei trebuie să fie conştienţi de faptul că nu numai strategia, ci şi motivele
pentru care trebuie implementată , trebuie înţelese , pentru a asigura succesul
organizaţiei. În ansamblu, informaţiile orientate spre mediul extern trebuie să fie
echilibrate, strategice şi credibile.
7. Roluri şi responsabilităţi – sistemul de comunicare şi performanţa lui depinde de
pregătirea, capacitatea de participare a angajaţilor, care au unul sau mai multe roluri
în comunicare. Fiecare angajat va avea responsabilităţi clare pentru comunicare pe
verticală (ascendentă/descendentă), pentru cea laterală, în funcţie de poziţia sa: va
primi şi transmite informaţii, va crea relaţii care să conducă la o comunicare rapidă ,
strategică. Se va stabili ce informaţii să fie comunicate cui, când, cum şi de ce,
menţionându-se şi consecinţele nerespectării acestor lucruri stabilite.
8. Ascultarea – o bună comunicare presupune echilibru şi consistenţă, de aceea
ascultarea, atunci când este implicată, va reprezenta o receptare şi o înclinaţie reală
de a reacţiona în urma mesajului. Ascultarea nu constituie doar o tăcere politicoasă,
ci capacitatea de conştientizare că ascultarea de la alte persoane este o bună
investiţie a timpului în învăţarea din experienţa celorlalţi.
9. Practica şi instruirea - toţi angajaţii trebuie să beneficieze de instruire şi practică:
acestea vor asigura capacitatea de a comunica rapid şi competent. Elementele de
sprijin în realizarea acestui obiectiv sunt tehnologiile şi resursele din cadrul
comunicării obişnuite, afluxul de informaţii, canalele de comunicare
10. Structura şi procesul – comunicarea nu este un scop, ci un mijloc, obiectivul ei fiind
cel de creştere a performanţei afacerilor în organizaţie. Succesul comunicării se
măsoară în nivelul la care impulsionează angajaţii în alinierea sarcinilor la activităţile
strategice ale organizaţiei.
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11. Sistemele de evaluare – Tot ceea ce este important în organizaţie poate fi şi
măsurat: munca în echipă, rapiditatea, perseverenţa, etc. Valoarea comunicării
strategice reprezintă în mod precis valoarea strategiei, a schimbărilor, obiectivelor, în
scopul realizării cărora este utilizată. O măsurare a comunicării se va centra asupra
eficienţei acesteia legată de strategic, astfel încât să fie adaptabilă la schimbări de
situaţie, să stabilească responsabilităţi şi să scoată în evidenţă progresul înregistrat.
Evaluarea comunicării are în vedere comunicarea oficială, semi-oficială şi neoficială.
12. Perfecţionarea continuă – Efortul de a obţine rezultate tot mai bune este un
angajament atât individual, cât şi organizaţional pentru a sprijini progresul,
schimbarea, dezvoltarea, pentru a se evita situaţie de stagnare ce duce la încetarea
creşterii. Se va acorda importanţă programelor de formare continuă, resurselor
alocate şi realizării acestora.
Aplicaţii:
Pregătiţi o strategie de comunicare pentru lansarea unui proiect al şcolii în comunitate.
Repere teoretice:
Tipuri de comunicare:
1. comunicare ascendentă (cu superiorii)
2. comunicare descendentă (cu subalternii)
3. comunicare orizontală (emităţorul și receptorul au poziţii egale)
Organizaţia trebuie să-şi regleze atât fluxurile informaţionale, cât şi pe cele comunicaţionale.
Abordările clasice ale comunicării se înscriu în general în două categorii:
- teoriile care plasează comunicarea în relaţie cu tehnologiile folosite drept suport (Shannon,
Weaver)
- teorii care tratează comunicarea din perspectiva psihosociologică, Şcoala de la Palo Alto.
Pentru o gestionare eficientă a comunicării organizaţionale, trebuie să avem în
vedere ambele aspecte pentru că:
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- în planul inovaţiilor tehnologice care afectează comunicarea, organizaţia se situează la
intersecţia noutăţilor apărute în informatică, în telecomunicaţii
- în planul relaţiilor interpersonale, organizaţia se confruntă cu probleme de comunicare ce
apar între categoriile de personal
- în planul politicilor şi strategiilor manageriale, organizaţia trebuie să îşi formuleze atât
obiectivele de receptare, cât şi pe cele care privesc emisia de mesaje.
Având în vedere aceste aspecte, este necesară şi formularea unei strategii de
comunicare care să se bazeze pe adoptarea inovaţiilor tehnologice, folosind

trei

caracteristici de bază, care sunt de obicei alternative:
- se sprijină pe suporturi informative, de la reviste la calculatoare
- afişează o dimensiune strategică, afirmând necesitatea de a comunica eficient, deşi nu
întotdeauna există un plan de comunicare
- considera informaţia din exterior drept o resursă strategică a organizaţiei
Nu toate organizaţiile şcolare sunt dotate cu tehnologii de comunicare. La unele şcoli
singurele forme de comunicare internă sunt şedinţele şi avizierele care mediază
comunicarea formală. Se face şi o confuzie între sistemul de informare şi planul de
comunicare. Adesea organizaţia îşi construieşte sisteme de informare, în credinţa că îşi
asigură o comunicare internă bună. Aceste sisteme suferă de anumite probleme, din cauza
proiectării lor defectuoase.
Probleme tipice:
- volumul informaţiei – cantitatea de informaţie este prea mare pentru a fi exploatate toate
datele, creând blocaje sau intermitenţe în fluxurile de comunicare
- calitatea scăzută a informaţiei – de multe ori datele sunt imprecise sau irelevante pentru
obiectivele organizaţiei
- propagarea defectuoasă a informaţiei – viteza de difuzare a informaţiilor este prea lentă sau
prea rapidă, propagarea pe orizontală a informaţiilor nu mai are loc, ci numai pe verticală.10

10

Cabin P, Dortier J .F., Comunicarea- perspective actuale, Ed. Polirom, 2010, Iasi, pg.54
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Aplicaţii:
Încadraţi într-un tip de comunicare următoarele situaţii :
•

Un email trimis de Unitatea de Management al Proiectelor tuturor şcolilor, despre
admiterea
într-un proiect

•

Discursul mentorilor în cadrul cursului de formare la care tocmai luaţi parte

•

Un telefon primit de la un prieten

•

Mesajul de Anul Nou transmis la televizor de către politicieni

•

Dezbaterile parlamentare

•

Şedinţă din cadrul Primăriei

Info +
1. http://eacea.ec.europa.eu/index_en.php:

The Education, Audiovisual and Culture

Executive Agency (EACEA) este responsabilă pentru gestionarea anumitor părţi ale
programelor UE în domeniile educaţiei, culturii şi audiovizualului.
2. http://ec.europa.eu/romania/index_ro.htm:Reprezentanţa

Comisiei

Europene

în

România
3. www.thegateway.org: Gateway este un

website cu

materiale educaționale și

totodată instrument de căutare creat pentru a oferi cadrelor didactice acces la
materiale educaţionale privind informații

despre educație

din Statele Unite ale

Americii. Acest site a fost creat de către Departamentul american al Educaţiei.

3.1.1. Comunicarea internă
Provocare:
„Ceea ce este scris fără efort se citeşte fără plăcere”. - Samuel Johnson
Repere teoretice:
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Nota de serviciu este o comunicare internă scurtă, referitoare la un fapt particular,
prin care se solicită ceva sau se informează persoane sau compartimente asupra unor
evenimente, măsuri etc. Ea dă esenţialul, simplifică secundarul şi sacrifică restul. Fiind o
comunicare oficială care stabileşte responsabilităţi, nota de serviciu se întocmeşte de obicei
în două exemplare, destinatarul semnând de primire pe copie (pentru unele tipuri de note
există formulare cu rubrici pentru menţionarea datei şi orei de primire). Ca orice altă formă
de comunicare scrisă, nota va menţiona emitentul şi destinatarul (nume, funcţie,
compartiment) şi va fi semnată de primul.11
Procesul verbal consemnează o relaţie precisă, scrisă de o persoană calificată şi
autorizată în acest sens, pentru a fi citită în public (de unde şi numele ei). Procesul verbal
conţine:
• constatarea unui fapt, incident, eveniment;
• consemnarea unei mărturii, a unei declaraţii;
• acordul la care au ajuns două părţi;
• rezoluţiile luate cu o anumită ocazie.
Autorul comunicării relatează cu fidelitate evenimentul, declaraţia, rezoluţia, acordul, dar nu
comentează în nici un fel conţinutul. Procesul verbal este datat şi semnat de autor şi de
declaranţi sau martori pentru a confirma autenticitatea.
Darea de seamă are, de obicei, o întindere mai mare decât procesul verbal şi
comunică detaliat modul de îndeplinire a unei însărcinări. Faptele sunt descrise cât mai fidel
pentru a pune la curent cu realitatea un superior sau un for, într-o manieră obiectivă, fără a
analiza sau comenta. Ca şi la celelalte forme de comunicare scrisă, se va menţiona data
întocmirii, emitentul şi destinatarul.
Raportul este o comunicare mai complexă, care cuprinde analiza unor fapte sau a
unei situaţii, cu scopul de a orienta un for superior spre o anumită decizie sau acţiune. El are
o formă riguroasă şi trebuie să respecte câteva reguli:
• să dea date precise despre subiect;
11

Luca, M., R., Deprinderi de comunicare, Ed.Infomarket, Brasov, 2006, pg.44
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• înlănţuirea ideilor să fie logică şi să cuprindă argumentări şi aprecieri personale;
• să tindă în final spre prezentarea unor propuneri practice.
Structura unui raport simplu
Structura unui raport simplu presupune două părţi distincte:
A. Prezentarea (partea introductivă)
1. Datele de identificare (în antet)

- numele emitentului şi calitatea
- data emiterii
- destinatarul

2. Obiectul raportului

- titlul şi / sau
- expunerea condensată a faptelor.

B. Textul raportului
1. Corpul raportului:

a) fapte (descriere)
b) analiză

- apreciere asupra faptelor şi concluzia aprecierii
- explicaţie şi concluzia explicaţiei

2. Concluzii: propuneri rezultate din analiza şi explicaţia faptelor
Structura raportului complex
Raportul complex are o întindere de mai multe pagini, de aceea organizarea sa, deşi
respectă, în linii mari, structura raportului simplu, este ceva mai sofisticată.
A. Partea introductivă
1. Pagina de titlu:

- datele de identificare a emitentului şi destinatarului

- data emiterii
- titlul raportului
2. Pagina de cuprins: - cuprinsul raportului cu indicarea numărului paginii pentru fiecare
subdiviziune,
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astfel încât să permită o orientare rapidă a cititorului asupra

conţinutului raportului (dacă este vorba de un raport mai lung de 4-5 pagini) sau
- un rezumat dacă este un raport mai scurt.
B. Textul propriu-zis al raportului
1. Expunerea: - prezentarea subiectului
- punerea problemei, la care, se poate adăuga, după caz,
- secţiunea preliminară, care conţine explicaţii complementare
despre:

- conjunctura sau istoricul situaţiei
- metoda de informare
- rezumatul secţiunii preliminare

2. Corpul raportului cuprinde o analiză detaliată a faptelor, organizată pe probleme; pentru
fiecare problemă se va urmări o tratare logică în succesiunea: fapte - analiză - concluzie
parţială; după fiecare secţiune parţială problema tratată va fi legată de cea următoare
printr-o frază de tranziţie. Structura corpului raportului se prezintă astfel:
Dezvoltarea 1 (prima problemă)
a) constatări (fapte)
b) analiză (teză / antiteză, avantaje / dezavantaje)
c) concluzie parţială
Tranziţie
Dezvoltarea 2 (a doua problemă)
d) constatări
e) analiză
f) concluzie parţială
Tranziţie
Dezvoltarea 3 (a treia problemă)
g) constatări
h) analiză
i) concluzie parţială
C. Concluziile: - se reiau concluziile parţiale c, f, i
- se prezintă concluzia generală
- se fac propuneri
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D. Anexele Multe rapoarte necesită prezentarea unor date statistice care, dacă ar fi incluse
în corpul raportului l-ar lungi peste măsură şi ar creea dificultăţi privind

parcurgerea şi

înţelegerea adecvată a problemelor. Este de preferat ca în corpul raportului să includem doar
prezentări sugestive ale faptelor (cum ar fi graficele, diagramele), iar pentru detalii să facem
trimitere la anexe (tabele, situaţii statistice complexe). Tot în anexe pot fi incluse şi alte
documente care dovedesc temeinicia celor afirmate în corpul raportului: declaraţii, procese
verbale de constatare, fotografii, studii de caz, altele.
Aplicaţii:
Un raport poate fi citit cu mai multă uşurinţă dacă împlineşte aşteptările cititorilor.
Faceţi-vă o listă cu cititorii standard ai documentelor voastre şi cu scopul lor, în general şi
ţineţi-o lângă voi atunci când scrieţi.
Discursul
Importante sunt atât pregătirea, cât şi susţinerea propriu-zisă a unei prezentări orale ascultătorii nu vor neaparat numai informaţie; ei vor să fie luaţi în consideraţie, stimulaţi,
antrenaţi, bine-dispuşi. Acesta este şi motivul pentru care cei care nu-şi dezlipesc privirile de
pe foaia de hârtie sunt plictisitori şi nu sunt ascultaţi.

1. Pregătirea prezentării
2. Folosirea mijloacelor vizuale.
3. Rostirea discursului.
4. Finalizarea discursului.
5. Elemente ale comunicării nonverbale ce influenţează discursul
Discursul prezentat schematic:
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•

Captarea atenţiei

•

Anunţarea subiectului: Astăzi aş dori să vă vorbesc despre…

•

Punctele principale: Mai concret, am să spun …(puncul 1). Apoi, o să vorbim despre
(punctul 2)

•

Motivarea: De ce să mă ascultaţi?

•

Tranziţie: Cunoscând aceste lucruri, să vorbim despre (punctul 1)

•

Punctul 1: ……………..

•

Dezvoltare: explicaţii, exemple, citate etc.

•

Recapitulare parţială: Aşadar, am vorbit despre (punctul 1)

•

Tranziţie: … dar mai există încă un element important, şi anume (punctul 2)

•

Punctul 2: ………………..

•

Dezvoltare: ………………

•

Recapitulare parţială: Iată deci că acum ştim (punctul 2)

•

Recapitulare generală: În concluzie, am vorbit despre (punctul 1 şi 2)

Remotivare: Aceste aspecte sunt importante pentru dumneavoastră deoarece.........
Exerciţiu de creativitate:
•

Eşti pus în situaţia de a rosti un discurs în faţa reprezentanţilor comunităţii locale
(autorităţi, părinti, ONG, reprezentanţi ai unor societăţi private) în vederea strângerii
de fonduri extrabugetare care să

asigure finanţarea unui nou proiect la nivelul

instituţiei pe care o reprezinți.
Alocă discursului un minim de 3 min.şi un maxim de 5 min.
•

Concepe discursul ţinand cont de indicaţiile de mai sus, încearcă să notezi la
ceea ce te-ai gândit.

Repere teoretice :
Întâlniri formale ale angajaţilor– angajaţii şi managerii abordează în cadrul întâlnirilor
de acest gen, probleme care privesc organizaţia, probleme personale, iniţiative. Ele pot fi
întâlniri largi, departamentale, restrânse şi individuale.
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Scrisori ale angajaţilor- subordonaţii trimit scrisorile printr-o cutie specială de scrisori ,
la care are acces doar managerul general. Informaţiile adunate prin aplicarea acestor măsuri
permit managerului să-şi menţină autoritatea, iar fenomenele organizaţionale sunt mai bine
cunoscute.
Puncte cheie:
•

Rapoartele îşi vor atinge scopul numai în cazul în care autorul este sigur de
ceea ce urmăreşte să obţină.

•

Cititorul este mai important decât autorul, scrieţi pentru alţii, nu pentru voi
înşivă.

•

Rapoartele sunt potenţial unelte puternice-puternice în termeni de acţiune şi
puternice în contribuirea la construirea profilului personal.

•

Încercaţi să scrieţi fără întreruperi.

•

Faceţi limbajul să lucreze pentru dumneavoastră: fiţi descriptivi, fiţi
memorabili.

•

Ilustraţi cifrele de câte ori este posibil, de exemplu cu grafice, diagrame.

Specificul comunicării în cadrul şedinţelor
Pregătirea şedinţei
Responsabilul cu organizarea şedinţei trebuie să ţină cont de următoarele:
•

Obiectivul întâlnirii trebuie să fie clar – (ce trebuie să se obţină la sfârşitul ei) – enunţat în

termeni concreţi.
•

Pregătirea propriu-zisă a şedinţei cuprinde următoarele etape şi condiţii care este bine să

fie respectate:
•
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identificarea persoanelor care trebuiesc invitate;

•

stabilirea unui loc adecvat şi a unui interval de timp (limitat!) convenabil tutror
participanţilor;

•

participanţii vor fi anunţaţi din timp asupra temei şedinţei pentru a se putea
pregăti; eventual li se poate înmâna / trimite un material informativ de 1-2
pagini despre problema în discuţie şi despre contribuţiile aşteptate din partea
lor (eventual minutele unor şedinţe anterioare) şi o agendă a şedinţei (ordinea
de zi) cu timpul alocat (estimativ) fiecărui punct;

•

stabilirea unui moderator de şedinţă care să gestioneze adecvat timpul alocat
şi să medieze dezbaterile;

•

stabilirea unui secretar de şedinţă care să asiste organizatorul şi moderatorul
în activităţile lor.

Derularea şedinţei
Etapele unei şedinţe sunt următoarele:
1. Primirea participanţilor.
2. Enunţarea ordinei de zi şi prezentarea participanţilor; acord asupra modului de
desfăşurare a discuţiilor.
3. Enunţarea problemei de rezolvat şi discuţii.
4. Rezumarea soluţiilor propuse şi discutarea implicaţiilor acestora.
5. Acord/ decizie asupra strategiei/ modului complet de rezolvare a problemei:
- ce activităţi vor fi realizate şi la ce termene
- care sunt rezultatele aşteptate/ indicatori de eficacitate
- care sunt responsabilităţile fiecărui participant (reprezentant)
- când va avea loc următoarea întâlnire a grupului (dacă este necesară)
6. Întocmirea unei minute de şedinţă care va fi remisă tuturor participanţilor.
Reguli de procedură pentru participanţi
•

Pregătiţi-vă pentru a contribui în mod activ la rezolvarea problemei
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•

Ascultaţi cu atenţie / activ spusele celorlalţi şi manifestaţi consideraţie faţă de contribuţia
fiecăruia.

•

Formularea ideilor Dvs. trebuie să fie clară, constructivă, la obiect şi, mai ales, scurtă.

•

Organizarea ideilor într-o luare de cuvânt trebuie să aibă o organizare logică:
- începeţi cu poziţia de pe care formulaţi intervenţia (cine sunteţi şi care sunt
competenţele pe care le aduceţi în grup)
- motivaţi contribuţiei (de ce)
- arătaţi care sunt faptele care credeţi că trebuiesc luate în considerare
- analizaţi implicaţiile şi interacţiunile
- formulaţi concluzia (concluziile) şi propunerea (propunerile).

•

Respectaţi opinia fiecăruia chiar dacă nu sunteţi de acord cu ea.

•

Dacă doriţi să criticaţi ideile unui participant, arătaţi-vă mai întâi consideraţia faţă de
aportul său şi apoi argumentaţi pro şi contra fiecare idee în parte, într-o manieră
constructivă (faţă de obiectivele şedinţei şi în perspectiva relaţiei cu persoana
respectivă).

Caracteristicile unei şedinţe bune
•

Are obiective şi ordine de zi clare (agenda).

•

Atmosfera este plăcută.

•

Membrii se ascultă unul pe celălalt.

•

Sunt folosite mijloace de vizualizare.

•

Participă toţi membrii.

•

Neînţelegerile sunt rezolvate într-o manieră corectă.

•

Concluziile / deciziile / măsurile adoptate sunt enunţate cu claritate.

•

Toţi sunt de acord asupra etapelor de acţiune.

•

Responsabilităţile care decurg din decizii sunt precis stabilite şi acceptate.
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•

Implementarea deciziilor este urmărită cu acurateţe.

Reguli de aur pentru o şedinţă eficientă
1.

Are un moderator şi un secretar.

2.

Agenda şedinţei este anunţată din timp participanţilor.

3.

Agenda menţionează scopul fiecărui punct la ordinea de zi, timpul alocat lui şi
are punctele ordonate în funcţie de prioritate.

4.

Locul de desfăşurare este potrivit (confortabil, nu se permit întreruperi).

5.

Procedurile de decizie sunt agreate de toţi participanţii.

6.

Este analizată îndeplinirea hotărârilor luate în precedenta şedinţă.

7.

Problemele ridicate de neîndeplinirea unora dintre aceste sarcini poate fi
discutată, dar nu se va irosi prea mult timp cu ele.

8.

“Agenda ascunsă” va fi adusă la lumină dar, fie că va fi discutată foarte operativ,
fie că va fi amânată pentru o altă şedinţă.

9.
10.

Şedinţa va începe şi se va sfârşi la orele anunţate.
Se va întocmi o minută de şedinţă, cu deciziile luate şi sarcinile repartizate,
fiecare participant primind câte un exemplar.

Structura unei agende eficiente
♦ Să fie suficient de detaliată.
♦ Să indice posibilii contributori.
♦ Să aibă anexate documentele mai importante.
♦ Să indice scopul fiecărui punct din ordinea de zi.
♦ Să aloce suficient timp pentru fiecare punct.
♦ Să fie întocmită şi distribuită la timp.
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Rolul moderatorului
Înainte de şedinţă, moderatorul trebuie:
•

Să anunţe participanţii din timp despre locul, ora, agenda şedinţei şi resursele
necesare fiecărui participant (diferite documente etc).

•

Să facă aranjamentele necesare pentru buna desfăşurare a şedinţei (organizarea
spaţiului, a facilităţilor, protocolul).

În timpul şedinţei, moderatorul trebuie să:
•

Să aibă grijă ca şedinţa să înceapă la timp şi să se sfârşească la timp.

•

Să reamintească participanţilor agenda – punctele la ordinea de zi, scopul şi
timpul alocat fiecăruia.

•

Să vegheze la respectarea ordini de zi şi a timpului alocat pentru fiecare punct.

•

Să menţină climatul constructiv şi destins.

•

Să fie imparţial şi să încurajeze participarea tuturor.

•

Să controleze membrii dogmatici sau agresivi într-o manieră diplomatică.

•

Să se asigure că toată lumea a înţeles clar ce decizii au fost adoptate şi ce sarcini
au fost trasate.

După şedinţă, moderatorul trebuie să:
•

Să se asigure că minutele de şedinţă au fost redactate şi trimise fiecărui
participant.

•

Să urmărească îndeplinirea deciziilor şi a sarcinilor.

Competenţele unui bun moderator
Un bun moderator trebuie :
•

Să asculte.

•

Să pună întrebări care să ajute interlocutorii să-şi precizeze ideile.
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•

Să-i antreneze pe ceilalţi în discuţie.

•

Să “recompenseze” prin recunoaştere contribuţiile pozitive.

•

Să prevină tensionările atmosferei şi să aplaneze conflictele cu tact.

•

Să armonizeze opiniile şi contribuţiile şi să “construiască” un punct de vedere
comun / negociat.

•

Să obţină acordul participanţilor.

•

Să formuleze concluzii.

Comportamente dificile, care tensionează sau reduc eficienţa şedinţelor
•

Critica la adresa moderatorului sau a celorlalţi membri.

•

Întrebări inutile.

•

Contestarea sarcinii şi refuzul de a o îndeplini.

•

Tăcerea.

•

Vorbitul excesiv (al celor cărora le place să se audă vorbind).

•

Generalizarea şi teoretizarea.

•

Anecdotele deplasate.

•

Referirile la propriul statut / poziţie.

Cum pot fi prevenite sau evitate de către moderator?
•

Nu reacţionaţi defensiv!

•

Nu vă angrenaţi în dispute!

•

Dacă “puneţi pe cineva la punct”, faceţi-o cu tact, nu-l umiliţi!

•

Pe vorbăreţi şi pe “cârcotaşi” îi puteţi invita să fie mai clari, precişi, concişi.

•

Apelaţi la sprijinul grupului!
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•

“Recompensaţi” cu un zâmbet sau o altă formă de aprobare non-verbală
comportamentele “bune” şi dezaprobaţi, în acelaşi mod subtil, pe cele inadecvate!

Info +
1. www.ate1.org -Asociaţia Educatorilor și a cadrelor didactice a fost fondată în 1920 şi
este o organizaţie dedicată exclusiv formării continue a cadrelor didactice din SUA.
2. www.aapt.org-

AAPT a fost formată inițial cu 60 de ani în urmă şi îşi continuă

misiunea de a sprijini dezvoltarea profesorilor de fizică, precum şi sporirea calităţii şi
eficienţei predării fizicii în SUA şi în întreaga lume.
1. www.ed.gov / gratuit - „Resurse Federale pentru Ghiduri de excelenţă educaţionale "
este un site american care recomandă studii de artă, limbă, sănătate, matematică,
ştiinţe şi sociale şi un număr important de site-uri profesionale ale unor agenţii
federale americane .
2. www.nsta.org- Asociatia Natională a Profesorilor de Ştiinienţe (NSTA), fondată în
1944 şi cu sediul în Arlington, Virginia, este cea mai mare organizaţie din lume,
aceasta s-a angajat să promoveze excelenţa şi inovaţia în predarea ştiinţelor şi
învăţarea pentru toţi.
3. www.eric.ed.gov- Centrul de Informare Resurselor Educaţionale (ERIC) este un
sistem naţional de informaţii proiectat pentru a oferi utilizatorilor acces la o serie de
teme legate de literatură.
În ansamblu cititorilor le place un document dacă este:
•

Scurt: evident, ceva mai scurt pare mai uşor de citit cecât ceva lung, dar ceea ce
contează este ca un raport să fie de lungimea potrivită cu topica şi scopul său.Poate
cel mau bun cuvânt este succint-la obiect, suficient de lung să spună ce trebuie şi nu
mai mult. Un raport poate avea 10 pagini sau 50 şi în continuare să se încadeze în
această descriere.

•

Clar: cititorul trebuie să-l poată înţelege, să fie scris clar (să nu fie încâlcit) şi să
folosească limbajul adecvat. Să nu simţi mereu nevoia de a te uita mereu în dicţionar.

•
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Precis:să spună ce este necesar, nu să divagheze în permanenţă, fără niciun scop.

•

Bine structurat: să decurgă logic, într-o secvenţă clară şi raţională care să transmită
mesajul.

•

Descriptiv: documentul trebuie să explice atât de bine subiectul, încât cititorul să îl
reproducă fără să îl fi văzut efectiv

Concluzii şi sfaturi:
…..Şi câteva NU-uri importante !!
•

NU uitaţi nici un moment obiectivul şedinţei!

•

NU vă angajaţi în dispute violente sau polemici cu ceilalţi participanţi. Rezumaţi-vă la
argumentarea logică, bazată pe fapte, şi nu la cea emoţională.

•

NU monopolizaţi discuţia!

•

NU vă lansaţi în digresiuni!

•

NU ironizaţi pe ceilalţi participanţi

3.1.2. Comunicarea externă
Provocare:
Comunicarea externă nu se reduce doar la comunicarea de tip managerial.
Managerul este veriga organizaţiei cu mediul extern, cu publicul.
“Oamenii trăiesc în comunitate în virtutea lucrurilor pe care le au în comun, iar comunicarea
este modalitatea prin care ei ajung să deţină în comun aceste lucruri. Comunicarea e un mod
de a exista al comunităţii.” - John Dewey
Repere teoretice:
Managerul nu poate fi singurul purtător de imagine al organizaţiei. Managerul are
rolul de simbol al organizaţiei, rol important în relaţiile cu alte organizaţii. Comunicarea
externă nu se realizează doar prin manager, ci îmbracă şi alte forme, care diferă de
comunicarea de tip managerial.
Annie Bartoli vorbeşte de trei tipuri de comunicare externă:
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-

comunicarea externă operaţională, realizată între membrii organizaţiei cu
intelocutorii din exteriorul organizaţiei

-

comunicarea externă strategică, care constă în construirea sau extinderea unei
reţele de comunicare

-

comunicarea externă de promovare, publicitate, relaţii publice

Comunicarea externă operaţională se referă la faptul că o mare parte din salariaţi
întreţin relaţii profesionale cu persoane din mediul extern al organizaţiei. Fiecare trebuie să
comunice, în calitate de reprezentant al organizaţiei cu partenerii acesteia: autorităţi, părinţi,
concurenţi. Fiecare vehiculează o imagine şi anumite mesaje din partea organizaţiei şi
primesc în acelaşi timp informaţii pe care le transmit organizaţiei. Acest tip de comunicare
este important pentru activitatea de termen scurt al organizaţiei.
Comunicarea externă strategică are două forme de bază: dezvoltarea relaţiilor de
comunicare cu mediul extern şi previzionarea evoluţiei şi schimbărilor care se pot produce în
exteriorul organizaţiei şi îi pot afecta activitatea. Organizaţia trebuie să reziste la concurenţa
din mediul extern prin construirea de relaţii profitabile cu actorii cheie: autorităţi locale,
directori de la alte organizaţii, persoane fluente.
Observarea mediului extern şi previzionarea evoluţiei sale se realizează prin
intermediul unor membri ai organizaţiei care strâng toate informaţiile cu importanţă
strategică: activitatea concurenţei, evoluţia tehnică, norme legislative, situaţia locurilor de
muncă etc. Informatiile de acest tip ajută la luarea deciziilor, la alegerea strategiilor şi la
adoptarea unei anume politici.
Comunicarea cu rol de promovare reprezintă o comunicare care se desfăşoară
dinspre organizaţie spre exterior. Aici organizaţia ca instituţie este cea care comunică, dând
informaţii despre serviciile sale, încercând să-şi amelioreze imaginea de ansamblu sau
promovându-şi valorile.
Principalele forme de comunicare de acest tip sunt:
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-

publicitatea, prin mass media sau prin propriile materiale publicitare

-

promovarea realizărilor organizaţiei

-

promovarea sponsorizării – finanţarea activităţilor culturale sau sportive

-

articole care prezintă organizaţia în publicaţii de specialitate

-

organizarea de standuri la târguri şi forumuri

-

organizarea de zile cu porţi deschise

Promovarea cuprinde toate formele de comunicare și activitățile pe care școala le poate
desfășura pentru a atrage grupurile-țintă prin educația oferită. În tabelul alăturat sunt
prezentate modalitățile de promovare.
Publicitate

Promoții

Relațiile publice

Forța de

Marketing direct

vânzare
Reclame tipărite

Concursuri,

și reclame radio

jocuri,

sau TV

pariuri,

Ambalaje

loterii

Relația cu presa

Prezentări de
vânzari

Discursuri
Întâlniri de
Seminarii

vânzări

Premii și
Inserări în
interiorul
ambalajului

cadouri
Mostre

Filme artistice

Târguri și

Broșuri și

expozitii

cărticele

comerciale

Stimulente de
TV Shopping

caritate

Mostre

Fax-uri

Sponsorizări

Târguri și

Donații de

expoziții

fluturași

Cupoane

Relații

Cărți de telefon

Rabaturi

comerciale

E-mail
Poșta vocală

comunitare

și adrese

Activități de
Finanțări de mic

lobby

interes

retipărite

Media de
Spectacole

Panouri

Shopping

vânzare

Publicatii

Reclame

Telemarketing

electronic
Rapoarte anuale

Demonstrații

Postere și

Corespondența

identitate

43

publicitare
Afișe

Facilități la

Revista

cumpărare și la

companiei

vânzare

Afișe plasate la

Programe de

puncte de

continuitate

achiziție

Co-promoții

Material

Evenimente

(Tie-ins)

audiovizual
Simboluri și
logotipuri
Casete video
Exemple de diferite instrumente de promovare
Obiectivul propriu-zis este de a influența mediul extern al școlii. Comunicarea care nu
încearcă să influenteze este o comunicare superficială. Scopul promovării

este de a

manipula grupul-țintă să aleagă școala. În acest sens, promovarea poate ajuta să
informeze grupul-țintă despre ceea ce oferă școala și să stimuleze interesul în educatie.
Numai promovarea nu este de ajuns sa convinga un client. Promovarea îl face pe client să
treacă pragul școlii. De aici încolo, calitatea produsului și oamenii implicați în educare pot să
asigure o alegere rațională.
Grupurile către care are loc comunicarea pot fi altul decât cel țintă. De exemplu, școala se
poate focaliza spre cei care îi influentează pe elevi în alegerea lor și mai puțin pe elevi. Pentru a
utiliza comunicarea, în influențarea aprecierii oamenilor privind produsul educațional, școala
are nevoie să cunoască bine interesele grupului-țintăa, modul în care acest grup obține
informații și cum văd membrii lui școala.
Există deci multe forme de promovare a imaginii, valorii, sau serviciilor specifice
orgnaizaţiei. Cea mai eficientă şi ieftină formă de promovare este însă la îndemâna tuturor
salariaţilor şi constă în reliefarea permanentă a aspectelor pozitive ale organizaţiei din care
fac parte, cu ocazia contactelor cu mediul extern, chiar dacă acestea sunt personale sau
profesionale. Fiecare angajat poate fi un comunicator extern, cu mesaj centrat pe eficienţa şi
calitatea organizaţiei. Acest lucru presupune că angajatul să ştie (ceea ce ţine de eficienţa
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comunicării interne), să creadă (coerenţa dintre ceea ce spune şi acţiunile sale concrete) şi
să vrea (să simtă dorinţa de a vorbi despre organizaţie, să fie motivat s-o facă).
Teoria marketingului pleacă de la presupunerea că o școala nu este bună prin ceea ce
crede ea; o școală este bună dacă lumea crede asta. Impresia despre o școală are la bază o
mixtură de factori obiectivi, observabili și interpretările/așteptările subiective ale celor din afara
școlii. Imaginea școlii are o puternică influență asupra așteptărilor, iar aceste așteptări
influentează alegerea cliențălor. Este important ca imaginea pe care o proiecteaza asupra
comunității să fie aceeași cu ceea ce dorește școala să realizeze. Construirea și consolidarea
unei imagini pozitive ia ani de grijă, de muncă sistematică de comunicare și de calitate12.
Schimbarea imaginii ia foarte mult timp. Pentru a schimba o imagine săracă, numai
relațiile publice nu sunt suficiente. Imaginea negativă este, din nefericire, mai persistentă
decât cea pozitivă. Oamenii au tendința de a ignora informațiile care sunt conforme cu
așteptările. Comunitatea se va convinge de calitățile școlii numai dacă acestea vor fi
experimentate de clienți. Școala poate să încerce diferite metode de a obține informații
referitoare la imaginea sa. Pentru a întreba potențialii clienți și alte grupuri din comunitate,
școala poate utiliza evaluarea telefonică sau scrisă, interviul personal etc. Directorul poate
apela la organizații din afară pentru aplicarea de anchete. Deși sunt costisitoare se mărește
obiectivitatea investigației și sunt salvați timpi.

Aplicaţii:
Reflectează la imaginea pe care şcoala ta o are deja în comunitate.
1. Comentează cu colegii privind acest aspect.
2. Propune o scurtă campanie de promovare a propriei şcoli utilizând tabelul
explicativ de mai sus.
Definiţia clasică a publicităţii o plasează în cadrul procesului de marketing, acea „artă
a creării condiţiilor în care cumpărătorul se convinge singur să cumpere” (John
Ferguson).

Astfel, publicitatea reprezintă un complex de activităţi de promovare pe piaţă a unei idei, a
12

Dagenais, B., Campania de relatii publice, ed. Polirom, Iasi, 2009,pg. 124
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unui produs sau a unui serviciu (promotion mix). Printre metodele folosite în acest scop
enumerăm: prezentarea directă, reclama, tehnica răspunsului direct, diferitele stimulente de
vânzare, etc.
COMPONENTELE RECLAMEI
Orice reclamă (spot publicitar, în varianta televizuală și radiofonică) vizează un
anumit public ţintă, pe care încearcă să-l cucerească printr-un mesaj adecvat scopului
propus (informarea publicului referitor la produsul/serviciul oferit, stimularea interesului şi a
dorinţei de achiziţionare a obiectului/de accesare a serviciului, formarea unei convingeri sau
determinarea unei alegeri).
Nucleul mesajului publicitar îl constituie argumentul, care trebuie să coincidă cu
motivul de cumpărare al publicului ţintă. Forţa persuasivă a reclamei variază în raport cu
importanţa problemei pe care promite să o rezolve, dar şi cu avantajul soluţiei propuse faţă
de celelalte oferte existente pe piaţă. O reclamă reuşită captează atenţia asupra
produsului/serviciului promovat, entuziasmează, este memorabilă şi degajă o atmosferă
specială. Tonul reclamei poate fi factual, descriptiv, emoţional-persuasiv sau umoristic. În
ceea ce priveşte stilul de abordare, mesajul publicitar se poate situa pe o direcţie descriptivă
(informaţii care clarifică), demonstrativă (prezentarea utilizărilor şi a modului de întrebuinţare
a produsului/serviciului, prezentarea mărturiilor unor consumatori anonimi) sau dramatică
(scenete în care personajele - de obicei celebrităţi, lideri de opinie - se află în relaţie
funcţională şi emoţională cu produsul promovat)13.
Un element important pentru reclamele tipărite îl reprezintă titlul - un adevărat „cârlig”
de agăţat potenţialul client. El trebuie să atragă atenţia şi să incite receptorul la parcurgerea
întregului mesaj. Un titlu complet conţine rezumatul ofertei de servicii, beneficiile garantate
precum şi îndemnul direct la acţiunea de cumpărare.
Specificarea clientului vizat (mame, șoferi, elevi, părinţi, bunici, studenți...) este
absolut

necesară.

Sloganul reclamei crează imaginea sau personalitatea produsului/ serviciului oferit şi a firmei
ofertante.

13

El

constituie

o

sinteză

a

mesajului:

este

concis

şi

memorabil.

Iacob, Dumitru si Cismaru, Diana-Maria, RelaŃiile publice: eficienŃă prin comunicare, Bucuresti, Editura
Comunicare.ro, 2003, p. 25
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Textul informativ se caracterizează prin concizie. Se preferă limbajul conversaţional, sărac în
ornamente stilistice şi semne de punctuaţie. Găsim aici informaţii despre performanţele,
avantajele şi elementele de noutate ale produsului, garanţii de calitate şi fiabilitate, detalii
tehnice, informaţii despre marcă, despre renumele firmei ofertante, dar şi despre locul de
desfacere

şi

accesul

la

sursele

de

distribuţie.

Textul informativ poate să lipsească în reclamele de împrospătare a memoriei (pentru
produse/servicii deja cunoscute), care pastrează doar marca, logo-ul firmei şi eventual
sloganul.
Marca produsului este o componentă obligatorie a oricărei reclame. Este un nume, un
termen, un semn, un simbol, un desen sau orice combinaţie a acestor elemente. Marca este
adoptată pentru identificare şi diferenţiere. În schimb, logo-ul sau formula sponsorului de
publicitate

nu

este

o

prezenţă

obligatorie14.

Un alt aspect important într-o reclamă este ilustraţia, modul în care obiectul este poziţionat.
Aplicaţii:
1. Realizează o modalitate de a face publicitate pentru şcoala ta urmărind recomandările de
mai sus (public ţintă, scop).
2. „Ce am putea comunica grupului-ţintă?” Este un exerciţiu de 5-10 minute pentru un grup
din şcoală care decide cele mai importante puncte distinctive ale organizaţiei.15
Imaginează-ţi că următoarele întrebari vin de la un părinte care culege informaţii despre
şcoală. Ce i-am răspunde?
•

De ce mi-aş trimite copilul la şcoala dvs.?

•

Ce diferenţă este între această şcoală şi şcolile din cartier?

•

Poate şcoala dvs. să ofere un serviciu distinct sau unic?

•

Scrieţi cele mai importante şase puncte ale ofertei dvs.

Info +

14
15

Coman, Cristina, RelaŃiile publice: principii si strategii, Iasi, Editura Polirom, 2001, p. 145
Devlin Tim, Public Relations and Marketing for Schoo/s, Pitman Publishing, 1998, pg.134
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•

www.tcet.unt.edu / webmem.htm-TCET site-ul web al Resurselor Educaţionale, aici
există liste de resurse educaţionale, organizaţii educaţionale, alte site-uri de educaţie,
site-uri pentru copii, arii curriculare şi subvenţii / finanţare.

•

Yes Me! -UK Youth, 1996, 12.00 GBP-Acest program de auto-perfecţionare uşor de
urmat permite tinerelor cadre didactice să înţeleagă şi să dobândească deprinderile
necesare pentru organizarea unui grup de învăţare de la egal la egal. Yes Me! este
împărţit în şase secţiuni: cum să pornim, cum să-i facem pe ceilalţi să vorbească,
cum să vorbim despre problemele de sănătate, cum lucrăm cu grupurile, elaborarea
tacticii şi aplicarea în practică a celor învăţate. Yes Me! cuprinde 23 de sesiuni pe
care tinerii le pot parcurge individual sau în grup. Un titlu popular de multă vreme,
volumul Yes Me! explorează teme cum ar fi comunicarea non-verbală şi dinamica de
grup şi îi îndeamnă pe tineri să elaboreze proiecte în mod sistematic şi să-şi evalueze
propriile

calităţi

şi

atuuri.

Disponibil

online

http://www.ukyouth.org/resources
Mică enciclopedie:
Cei 6 paşi ai comunicării eficiente
1.

ASCULTĂ

-

Observă semnalele non-verbale (‚limbajul corpului’)

-

Uită-te în ochii interlocutorului

-

Fă gesturi aprobatoare, scoate sunete de ascultare (“îhî”)

-

Imită-i gesturile‚ în oglindă

-

Arată-ţi palmele, ţine faţa şi torsul îndreptate către interlocutor

2.

PUNE ÎNTREBĂRI / CULEGE INFORMAŢIE

-

Întrebări deschise (la care nu se poate răspunde cu “da” sau “nu”)

-

Întrebări generale (“ce părere aveţi despre...”)

-

Repetă ceea ce a spus
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la

adresa:

-

Dă din cap (taci)

-

Fă verificări uşoare

-

Fă verificări specifice

-

Interpretează spusele clientului

-

Niciodată nu comentezi, argumentezi, negi spusele sau jigneşti receptorul

3.

FORMULEAZĂ PROPUNEREA

-

Pune receptorul în centrul propunerii tale

-

Ia-i în considerare nevoile

-

Descrie situaţia

-

Enunţă ideea

-

Explică cum funcţionează

-

Reîntareşte beneficiile

-

Închide – sugerează un pas următor uşor

-

Verifică dacă propunerea a fost înţeleasă

4.

NU NEGOCIA / NEGOCIAZĂ CÂT MAI TÂRZIU CU PUTINŢĂ

-

Identifică tacticile de negociere ale interlocutorului

-

Ascultă / ia notiţe

-

Spune-ţi poziţia ta

-

Oferă ceva şi cere ceva

-

Respinge / spune NU frumos

-

Repetă cererea clientului

-

Afirmă ce vrei să faci
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-

Respinge propunerea

-

Dă motive

5.

REZOLVA OBIECŢIILE

-

Pricepe obiecţia (pune întrebări lămuritoare)

-

Asigură-te că e o obiecţie reală (“daca rezolvăm aceasta problemă, ar mai fi alta?...”)

-

Rezolvă obiecţia – vin-o cu o soluţie

6.

CAND AI ACUMULAT SUFICIENTĂ INFORMAŢIE (şi ai verificat-o) ACTIONEAZĂ!

-

Transmite informaţia ta, ajustată la nevoile receptorului

3.1.3. Ce înseamnă a comunica?
Provocare :
“Să nu uităm că marii căpitani ai vieţii nostre sunt micile emoţii şi că de fapt, lor le
dăm ascultare fără să ne dăm seama” - Vincent Van Gogh
Repere teoretice:
a. A comunica presupune să ştii să îţi exprimi emoţiile !
Adoptarea limbajului responsabilităţii fără a ataca interlocutorul, este modalitatea
optimă de a deschide calea unei bune comunicări. Formula de adresare directă la persoana
a doua implică judecarea interlocutorului, acesta simţindu-se atacat, învinovăţit din start. (Iar
nu ţi-ai scris tema?) În schimb formulând mesajul la persoana I exprimăm ceea ce simţim noi
înşine, deplasând accentul de pe persoana copilului pe a noastră. Astfel îi putem transmite,
în acelaşi timp, şi ce comportament ne-a deranjat şi ce sentimente ne-a provocat în
consecinţă. Exprimarea emoţiilor printr-un limbaj adecvat ajută copilul să înţeleagă faptul că
purtarea sa ne influenţează modul în care ne simţim, suntem mândri/ mulţumiţi/ bucuroşi/
emoţionaţi/ sau îngrijoraţi/ curioşi, etc.
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Exerciţiu de creativitate:
Ca toată lumea, ai trăit emoţii mai mult sau mai puţin intense. Gândeşte la cele patru
situaţii de mai jos şi aminteşte-ţi modul în care ai reacţionat la fiecare:
1. O mare tristeţe
2. O mare bucurie
3. O mare teamă
4. O mare furie
Reaminteşte-ţi în amănunt fiecare dintre aceste situaţii (una după cealaltă) cu sunete,
imagini, parfumuri, persoane prezente, zgomote, lumini, obiecte, ce s-a spus...Observă felul
în care simţi tu personal emoţia respectivă, conştientizează pe deplin ceea ce simţi. Dacă
simţi că una dintre aceste situaţii nu este înceheiată mergi la cinva din anturajul tău şi
povesteşte acest lucru cerându-i doar să te asculte!
Repere teoretice:
b. A comunica presupune conştientizarea nevoilor celuilalt
Fiecare dintre noi avem nevoie uneori de ajutorul celor din jur pentru a rezolva o
problemă. Oferirea de soluţii, formulare de ordine, ameninţările, etichetarea. Moralizarea nu
sunt nici pe departe modalităţi eficiente de comunicare. Acestea provoacă reacţii defensive
ale persoanei căreia îi adresăm mesajul. Putem în schimb să explatăm alternative. În acest
mod nu vom influenţa cu nimic capacitatea copilului de a lua decizii sau de a rezolva
probleme ci doar îi vom ajuta să găsească alte soluţii, folosind modalităţi ca:
-

asistarea copilului în alegerea soluţiei corecte: Ce crezi tu că ar trebui să facem
mai întâi?

-

obţinerea unui angajament din partea copilului: Ce ai hotărat tu?

-

planificarea pentru activitatea de evaluare: Când vom avea problema rezolvată...?

-

analiza comparativă: Cum crezi tu că ai putea...?,etc.

c. A comunica presupune cunoaşterea de sine şi stima de sine
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Imaginea de sine presupune conştientizarea a Cine sunt eu? Şi a Ce pot să fac
eu? Pentru că o persoană cu o imagine de sine negativă tinde să gândească la fel, rolul
nostru este acela de a le dezvolta copiilor o imagine de sine echilibrată încă din copilărie
prin: acordarea de atenţie pozitivă, încurajări şi laude ori de câte ori considerăm că este
necesar.

d. A comunica presupune abilitatea de a rezolva conflicte
În viaţa de zi cu zi este inerentă apariţia conflictelor, dat fiind faptul că nu de puţine ori
ne aflăm pe poziţii opuse cu copilul: de o parte noi cei care trebuie să-l modelăm şi să
formulăm cerinţe ce necesită un efort din partea lui, iar de cealaltă parte copilul, care
încearcă şi el să-şi impună dorinţele, preferinţele. Negarea sau reprimarea conflictelor are
efecte negative:
- scade implicarea în activitate;
- diminuează sentimentul de încredere în sine;
- polarizează poziţiile şi duce la formarea de coaliţii. Conflictul trebuie rezolvat prin
menţinerea unei relaţii pozitive, prin ascultare activă, utilizarea întrebărilor pentru clarificarea
mesajelor, focalizarea pe problemă şi nu pe persoane, evitarea învinovăţirii şi etichetătii.
Este extrem de important ce atitudine (pozitivă/ negativă) adoptăm faţă de copil în
situaţii diverse de comunicare.
În general, atitudinile se situează între două extreme:
a) atitudine pasivă: profesorul trece cu vederea peste anumite incidente iscate sau
minimalizează importanţa lor: Lasă că o să ştergi banca pe care ai murdărit-o de acuarelă,
mâine. În acest caz, profesorul nu numai că nu comunică eficient, ci, mai mult decât atât, nu
comunică deloc. În plus, involuntar, îi dezvoltă copilului nişte deprinderi negative de
comportament.
b) atitudine agresivă: este bine de ştiut că acest tip de afirmaţii nu încurajează comunicarea.
Dimpotrivă, atunci când ne adresăm unui copil în acest mod, indiferent ce îi spunem, pentru
el e acelaşi lucru. Doamna mă critică, sau Iar îmi ţine morală. În general copilul va pretinde
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că este atent sau va fi atent la ceea ce i se spune fără a fi de acord. Însă profesorul nu are
de unde să ştie acest lucru, deoarece el nu este interesat de părerea copilului.
•

Cum putem evita aceste situaţii ?

•

Cum ar trebui să comunicăm eficient cu copilul?

•

Ce condiţii trebuie să îndeplinească comunicarea pentru a fi eficientă?

Uneori profesorii, ascund exprimarea sentimentelor de teamă unor repercusiuni negative
(ex. plecarea copilului din clasă) iar asta face un mare deserviciu în educarea copilului. Este
important să avem curajul exprimării propriei atitudini vizavi de fapta comisă, să ne asumăm
responsabilitatea sentimentelor şi dorinţelor noastre.
Pentru a exista o comunicare eficientă între profesor şi copil, este important ca nu doar
profesorul să poată avea iniţiativa comunicării, ci şi copilul.
e. Ce greşim când comunicăm?
De multe ori profesorii adoptă faţă de copii anumite atitudini care, uneori inhibă sau scad
eficienţa comunicării:
Iată câteva exemple de atitudini şi consecinţe ale acestora aspra elevului:
-

atitudine: etichetarea
o

exemplu:„ Eşti un bleg,” „ Eşti obraznic”, „ Eşti dezordonat”;

o

ce gândeşte copilul: „Cei mari ştiu mai multe decât copiii”;

o

consecinţă: dacă aceste afirmaţii se repetă frecvent, atunci copiii vor fi
urmăriţi toată viaţa de această idee. În subconştientul lor, ei vor fi convinşi că
sunt blegi, obraznici, dezordonaţi. De aceea, vor încerca, de câte ori se va ivi
ocazia, să demonstreze că nu este aşa, chiar dacă nu li se cere acest lucru.
Apoi apar complexele de inferioritate.

-

atitudine: contrazicerea şi minimalizarea problemei
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o

exemplu: „ Sunt un prost, Nu o să fiu în stare să rezolv problema asta de la
matematică, spune băiatul”. „ Nu e adevărat ! Nu spune asta”, spune
doamna.

o

ce gândeşte copilul: „ Nu are rost să mai vorbesc problema asta cu doamna,
pentru că ştiu sigur că nu îi face plăcere”., „ Mă contrazice doar pentru că ea
crede că eu mă simt mai bine”.

o

consecinţă: contrazicând copilul în acest mod, profesorul îi întăreşte
convingerea deja formată. Copilul va simţi că profesorul său nu îl înţelege şi
nu e capabil să-i asculte problemele. Aşa se poate naşte lipsa de încredere în
competenţa profesorului

-

atitudine: ameninţarea
o

exemplu: „Dacă nu copiezi mai repede propoziţia de pe tablă, ai încurcat-o ! ”

o

ce gândeşte copilul:„Doamna mea este severă”. „Trebuie să scriu mai
repede că nu e de glumă! ”;

o

consecinţă: principala preocupare a copilului va fi să nu greşească. Nu va
avea curajul să facă ceva dacă va fi sigur că rezultatul este bun. Aşa
apar: frica, minciuna, intoleranţa, etc.

-

atitudine: critica
o

exemplu:„ Ţi-am spus de o mie de ori că nu este voie să calci pe acolo”. „Tu
nu înţelegi? De câte ori vrei să-ţi mai spun?”, „De ce ai făcut asta?

o

ce gândeşte copilul:„Iar îmi ţine morală! Mai aştept puţin până se
calmează”.

o

consecinţă: va scădea receptivitatea copilului la părerile emise de profesor.
Aşa se poate naşte indiferenţa.

-

atitudine: ironia
o

exemplu:„ Ai auzit că s-a inventat cârpa de şters praf” ? sau „ Mulţumesc
pentru ajutor !”
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o

ce gândeşte copilul:„Mă consideră un nepriceput ” „ Îşi bate joc de mine! ”

o

consecință: va scădea încrederea copilului în forţele proprii şi încrederea faţă
de profesor. El poate să caute aprecierea la alt cadru didactic în altă parte,
apărând astfel distanţarea.

-

atitudine: învinuirea
o

exemplu:„Tu eşti vinovat! Să-ţi fie ruşine! ”

o

ce gândeşte copilul: „E numai vina mea. ”, „Nu sunt capabil de nimic bun”.

o

consecință: scade nivelul stimei de sine, aşa poate apărea complexul de
inferioritate.

-

atitudine: reproşul
o

exemplu:„Dacă nu erai tu în clasa asta, sigur era cea mai bună din şcoală”!

o

ce gândeşte copilul: „Ce vină port eu că sunt în această clasă ? ”

o

consecință: principala preocupare a copilului va fi să nu greşească. Aşa
poate apărea sentimentul de vinovăţie.

-

atitudine: indiferenţa
o

exemplu: „Doamna !Doamna !Azi am rezolvat singur tema la matematică.! ”,
spune copilul. „Foarte bine! Du-te în bancă”, îi răspunde doamna .

o

ce gândeşte copilul: „Doamna nu s-a bucurat că eu singur mi-am făcut
tema”. „Cum aş putea să îi atrag atenţia asupra mea ?”

o

consecinţă: copilul va căuta să atragă atenţia asupra sa cu orice preţ, chiar şi
prin fapte negative: minciună, acte de indisciplină la ore, etc.

-

atitudine: nemulţumirea
o

exemplu:„ Am făcut ordine pe banca mea ! ” spune copilul doamnei. „Era şi
timpul să faci şi tu măcar atâta lucru în clasa asta. ”
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o

ce gândeşte copilul: „Indiferent ce aş face bun în clasa asta, doamna tot nu
este mulţumită; efortul meu este în zadar ”

o

consecință: îi va scădea entuziasmul şi motivaţia pentru sarcinile pe care
profesorul le dă, aşa poate să apară pasivitatea.

-

atitudine: neatenţia la ce ni se spune (întrerupem o conversaţie începută,
întoarcem spatele, schimbăm brusc subiectul discuţiei sau partenerul de dialog)
o

exemplu: „Eu am adus cele mai multe materiale pentru proiectul de la
Istorie”, spune copilul”, „Du-te şi udă buretele, te rog ”,spune doamna.

o

ce gândeşte copilul: „Nu o interesează nimic din ce spun eu. „ Altă dată nu îi
mai explic nimic, că oricum nu o interesează”

o

.consecință: copilul va comunica ceea ce crede că o interesează pe doamna
şi va începe să omită ceea ce se va dovedi mai târziu a fi esenţial, aşa poate
să apară neglijenţa.

-

atitudine: umilinţa
o

exemplu: „De aceea strig aşa la tine, să audă toată şcoala ce ai făcut!,

o

ce gândeşte copilul: „Nu mă respectă deloc”. „ Nu meritam să mă facă de
ruşine faţă de copiii din şcoală. ”

o

consecință: profesorul nu mai este un om de încredere, deoarece te poate
face de râs când nu te aştepţi. Prin urmare copilul va căuta să ascundă
adevărul, aşa poate să apară neîncrederea.

Adoptarea acestor atitudini duce la scăderea eficienţei în comunicare şi uneori chiar
predispune la apariţia conflictelor. Consecinţele negative pot să apară mai devreme sau mai
târziu, însă, pentru a putea fi preîntâmpinate, este bine ca profesorii să acorde o atenţie
specială comunicării cu elevii.

Aplicaţii:
Un brutar englez a trimis un băiat – ucenic – cu nişte gogoşi la un client. Pentru a – l
preveni pe client câte gogoşi are de plătit, brutarul a scris pe pachet, cu cifre romane,
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numărul IX. Tânărul nu a putut rezista ispitei şi a mâncat trei gogoşi. Dorind să-şi ascundă
fapta, el a modificat numărul, dar fără să şteargă nimic, ci adăugând o literă. A scris S, ieşind
astfel SIX. (după G.W.Allport)
•

Încercaţi să precizaţi, cu cuvinte proprii, sensul metaforei de mai sus.

•

Care dintre perspectivele evidenţiate mai sus este cel mai des întâlnită ?

•

Aţi identificat şi alte situații referenţiale decât cele menţionate anterior ?

•

Care sunt acestea ?

Info +
1. It's Only Right. A Practical Guide to Learning about the Convention of the Rights
of the Child Fondul Naţiunilor Unite pentru Copii, 1993 - Acest ghid se adresează
liderilor unor grupuri de tineri şi cadrelor didactice care lucrează cu tineri cu vârsta
de peste 13 ani. Ghidul cuprinde o serie de activităţi care îi pot ajuta pe copii să-şi
cunoască drepturile şi să-şi planifice diferite acţiuni în acest domeniu. Disponibil
în

limbile

engleză

şi

franceză.

Disponibil

online

la

adresa:

http://www.unicef.org/teachers/protection/only_right.htm
2. Life Planning Education: A Youth Development Program Advocates for Youth,
1995, 60 USD - Acesta este un pachet de formare care cuprinde exerciţii
interactive privind sexualitatea/educaţia pentru deprinderile de viaţă şi care se
adresează tinerilor cu vârste între 13 şi 18 ani. Se poate folosi în şcoli sau în alte
contexte

care

au

de

a

face

cu

tinerii.

Disponibil

online

la

adresa:

http://www.advocatesforyouth.org/publications/lpe/

Exerciţiu de reflecţie:
Codul vieţii realizat de Georges Grinda.
1. Copilul este o persoană în devenire. EU ÎL RESPECT.
2. Copilul este curios. EU DISCUT CU EL.
3. Copilul se minunează. EU ÎL CONDUC SĂ CAUTE FRUMOSUL.
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4. Copilul vrea să-şi afirme personalitatea. EU ÎL AJUT.
5. Copilul caută un model. EU ÎI OFER UN EXEMPLU.
6. Copilul îşi descoperă corpul său. EU ÎI ARĂT CĂ SĂNĂTATEA ESTE O FORŢĂ.
7. Copilul se îndoieşte de el. EU APRECIEZ CEEA CE FACE .
8. Copilul vrea să fie independent. EU ÎL ÎNVĂŢ SĂ FIE RESPONSABIL.
9. Copilul nu se cunoaşte decât pe sine. EU ÎL ÎNVĂŢ ŞI ALTELE.
10. Copilul are nevoie de un ideal. EU ÎL AJUT SĂ DEA UN SENS VIEŢII SALE.
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3.2.

Limbaje de comunicare

3.2.1. Limbajul vorbelor, al scrisului
Provocare
“Comunicarea înseamnă putere. Cei care îi stapânesc modul de utilizare pot schimba modul
în care percep lumea şi modul în care sunt ei înşişi percepuţi de lume”
Anthoni Robbins
Se poate spune, deci, că „a comunica este sinonim cu a spune, a explica, a convinge
deoarece „comunicarea este un mecanism al societăţii şi o formă fundamentală de
interacţiune. Ea este considerată vehiculul interacţiunii sociale şi procedeul de negociere al
acesteia. În fapt, omul ca fiinţă socială se construieşte în procesele de socializare şi de
interacţiune.”
Repere teoretice:
Comunicarea umană este un fenomen psiho-social complex care are la bază procese
psiho-sociale complexe: pe de o parte, procesele psihice (gândirea, afectul, reprezentarea),
iar pe de altă parte, procesele sociale (coduri, semnificaţii, norme şi reguli care folosesc
semne).

Tipuri de comunicare
Comunicarea umană operează cu un ansamblu de stimuli aparţinând unor mari categorii de
limbaj :
1. limbajul verbal – graiul articulat şi înţelesurile transmise cu ajutorul cuvintelor
2. limbajul paraverbal – înţelesurile dincolo de cuvinte, întregul bagaj de stimuli şi
semnale transmise prin tonul, volumul şi ritmul vocii
3. limbajul trupului – totalitatea semnalelor transmise prin postură, fizionomie, mimică,
gestică, privire şi distanţe
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CRITERII după care au fost subîmpărţite TIPURILE DE COMUNICARE
După numărul de indivizi participanţi la procesul de comunicare
•

comunicare intrapersonală (comunicare cu sinele)

•

comunicare interpersonală (cu alţii)

•

de grup

•

comunicare de masă (prin instituţii specializate, cu adresabilitate generală)

După contextul spaţio-temporal al mesajelor
•

directă (faţă în faţă)

•

indirectă (mediată)

După intenţionalitatea comunicării
•

intenţionată

•

neintenţionată
La baza comunicării umane stă întotdeauna un „limbaj” care poate lua mai multe

forme, cele mai multe din acestea fiind de formă dihotomică:
1. Limbaj oral vs Limbaj corporal;
2. Limbaj oral vs Limbaj scris;
3. Limbaj exterior (cu „Altul”) vs Limbaj interior (cu „Sine” însuşi)
Pentru funcţionarea optimă a oricărei colectivităţi umane, indiferent de natura şi de
mărimea ei, comunicarea reprezintă un element indispensabil, deoarece unitatea de vederi
şi, implicit, de acţiune se realizează prin schimbul continuu de mesaje, acestea armonizând
cunoştinţele „privind scopurile, căile şi mijloacele de a le atinge, prin promovarea
deprinderilor necesare, prin omogenizarea relativă a grupurilor sub aspect afectiv (emoţional,
sentimental) şi motivaţional (opinii, interese, convingeri, atitudini).
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Limba este forma de bază a comunicării între fiinţele umane şi în societate. Noi nu
putem comunica în nici un sens real, fără limbă, alta decât prin gesturi; comunicăm prin
intermediul unor forme non-verbale, cum ar fi artele vizuale - pictura și sculptura - şi prin
dans, dar punctul culminant al adevărat, este prin limbaj. Acesta ar putea să ia o serie de
forme, ar putea fi proză, ar putea fi poezie, ar putea fi dramă, dar toate sunt forme de limbaj,
scris, vorbit şi citit.
Abilitatea de a comunica se dezvoltă atunci când rolurile în comunicare se schimbă
alternativ (exemplu: mama imită acţiunile, sunetele și gesturile copilului, iar acesta la rândul
său o imită pe mamă).
Comunicarea implică nu numai limbajul oral (vorbirea), ci și cel non-verbal, "limbajul
corpului", în care mesajele sunt transmise prin timbrul vocii, expresivitatea mimico-facială,
poziţia corpului, gesturi.
Nu se poate vorbi de o bună comunicare în absenţa limbajului corpului, care este
esenţial în comunicare. La început, formele comunicării non-verbale sunt simple: expresii
faciale (surâs, zâmbet), gestica mâinilor. Treptat, comunicarea non-verbală caştigă în
complexitate pentru a exprima o emoţie. De exemplu, pentru a exprima bucuria revederii
mamei, zâmbetul apare însoţit de alte expresii mimice ( o privire ce caută contactul vizual,
accentuată de placerea revederii, mărirea ochilor, destindere facială) şi gestuale (întinderea
mâinilor pentru a fi luat în braţe). Începând cu vârsta de 3 luni, mesajele nonverbale (gestica,
transpunerea în fapt, ritualurile, limbajul suferinţelor fizice, simbolurile) se vor completa cu
cele verbale.
Când copilul intră în sistemul de educaţie, cadrul didactic va juca un rol extrem de
important în dezvoltarea şi exersarea abilităţilor lui de comunicare. Acesta va căuta să
asigure toate condiţiile pentru reuşita comunicării, respectiv atenţie, consideraţie şi afecţiune.
Pe măsură ce cresc, copiii se comportă diferit în situaţii de comunicare, cu prietenii,
colegii, părinţii sau cadrele didactice. Ca şi în celelalte etape ale vieţii şi în această etapă a
vârstei şcolare se impune să fim deosebit de

atenţi la dinamica şi fluctuaţiile vieţii

emoţionale a copiilor noştri, întrucât în funcţie de semnul (pozitiv sau negativ), intensitatea şi
de durata ei, comunicarea noastră intră sau nu în criză, are sau nu efecte favorabile asupra
activităţii lor de învăţare.
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Canalul reprezintă mijlocul fizic de transmitere a mesajului, numit şi "drumul" ipotetic
sau"calea" urmată de mesaj.
În comunicare se folosesc următoarele tipuri de canale:
-

Canale tehnologice: telefoane, casetofoane, computere, video, pager, radio

-

Canale scrise: scrisori, rapoarte, afişiere, memo-uri, formulare, carţi, reviste, ziare;

-

Canale faţă-n faţă: conversaţii, interviuri, întâlniri, prezentări, cursuri, lecturi.

Mediul comunicării este mijlocul tehnic sau fizic care transformă mesajul în semnal.
Mediul în comunicare poate fi oral sau scris, în funcţie de modalitatea de comunicare pe care
o folosim; când vorbim-ascultăm-observăm, comunicăm în mediul oral, când scriem-citim,
folosim comunicarea în mediul scris.
În

cazul

unei

comunicări,

răspunsul

receptorului

la

mesajul

transmis

ne

demonstrează dacă acesta a fost bine înţeles, dacă s-a făcut comunicarea corect. Reacţia
respectivă se numeşte feedback şi încheie cercul comunicării deoarece receptorul, la rândul
său, codifică o informaţie şi o comunică transmiţătorului.
Putem deci considera că în procesul comunicării rolurile se schimbă mereu:
receptorul devine transmiţător şi invers.
COMUNICAREA PARALINGVISTICĂ
În comunicarea paralingvistică, studiile de specialitate disting patru canale principale:
1. expresia feţei
2. contactul vizual
3. limbajul corpului
4. distanţa fizică
Primul canal în comunicarea paralingvistică este expresia feţei, şi s-a demonstrat că
expresiile faciale traduc fidel stările sufleteşti. Exista şase emoţii de bază: fericirea (bucuria),
tristeţea (supărarea), surpriza, frica (îngrijorarea), dezgustul şi furia.
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Al doilea canal în comunicarea paralingvistică, reprezentat de contactul vizual este un
canal relevant pentru cunoaşterea celuilalt şi interpretarea gândurilor, afectelor şi intenţiilor,
acesta reflectă în mod pregnant universul intim. Avem două ipostaze ale contactului vizual.
Prima se referă la evitarea privirii în ochii celuilalt: uitarea în altă parte, care trădează lipsa
de interes sau dezaprobare, dispreţ, lăsarea ochilor în jos este semn al vinovăţiei. Privirea
prelungită în ochii altcuiva are tot doua sensuri: primul poate fi iubire, preţuire, stima, atracţie,
sau privirea fixă poate exprima furie, mânie, intenţii agresive.
Al treilea canal în comunicarea paralingvistică este limbajul trupului care se referă la
mişcările şi configuraţiile anumitor părţi ale corpului precum: frecarea mâinilor, răsucirea
părului, datul din picior, toate constituie semnale ale unei stări de agitaţie, indecizie. Postura
corporală, luată ca întreg, reprezintă stări interioare de moment, dar vorbeşte şi despre
moduri de gândire şi reacţii mai stabile.
Al patrulea canal în comunicarea paralingvistică se referă la distanţa publică. Aceasta
indică distanţa pe care în orice împrejurare, oamenii încearcă să o menţină faţă de semenii
lor.
Info +
1. http://www.europeer.lu.se/index.1002---1.html Europeer este centrul de resurse
al Universităţii din Lund şi al Uniunii Europene pentru educaţia de la egal la egal în
rândul tinerilor din Europa Occidentală. Se ocupă de aspecte legate de sănătatea,
dezvoltarea şi afirmarea tinerilor.
2.

http://www.hsph.harvard.edu/peereducation/

Acest site cuprinde resurse

pentru educaţia de la egal la egal, inclusiv instrumente de formare, standarde şi
planuri de lecţie elaborate în cadrul unui proiect comun desfăşurat de Facultatea de
Sănătate Publică din cadrul Universităţii Harvard şi diferite agenţii guvernamentale
din Africa de Sud.

COMUNICAREA VERBALA
Este reprezentată de modul în care sunt rostite cuvintele, prin folosirea
caracteristicilor vocii. Cuvintele pot fi rostite sau scrise – corespunzător există :

63

- comunicarea verbală (convorbirile telefonice, prezentările formale sau discuţii informale,
întâlniri, reclame radio etc.)
- comunicarea scrisă (emailul şi comunicarea prin Internet, comunicatele de presă, reclama
prin tipărituri, rapoartele şi notele interne, memourile etc.)
Comunicarea verbală se realizează prin limbaj, care reprezintă un ritual care se
petrece atunci când ne aflăm într-un anumit mediu în care un răspuns convenţional este
aşteptat de la noi. Spre exemplu, cineva care merge la o nuntă va ura "casă de piatră", iar
cineva care merge la o înmormântare va spune "Dumnezeu să-l odihnească", şi nu invers.
Aceste ritualuri ale limbajului sunt învăţate din copilărie, deoarece ele depind de anumite
obiceiuri direct raportate la o anumită cultură şi comunitate; totodată, sunt învăţate obiceiurile
de limbaj corecte şi incorecte (spre exemplu, cuvintele indecente pe care copilul le foloseşte
pentru prima dată sunt reprimate sever de către părinţi). Ulterior, individul învaţă să
folosească cuvintele în funcţie de mediul în care se află. Este un prim pas în direcţia
specializării limbajului. În timp, în funcţie de diferitele cunoştinţe asimilate, persoana poate
utiliza tipuri diferite de limbaj, mai redus sau mai înalt specializate.
Limbajul oral este mai rapid şi produce o satisfacţie crescută, dar în cazul unor mesaje
standard (instrucţiuni, reglementări, norme, rapoarte) este mai potrivit cel scris, atât pentru
posibilitatea de difuzare mai rapidă şi mai uniformă, cât şi pentru că poate fi mai util în
stabilirea responsabilităţilor în anumite situaţii.
Gândirea şi limbajul se dezvoltă împreună. Aşa cum modul de a gândi al fiecărei
persoane este unic, şi modul de a vorbi este unic. Această unicitate a limbajului legată de
fiecare persoană în parte poate fi înglobată sub denumirea de stil verbal. De altfel, stilul este
un indicator al persoanei în integralitatea sa.16

Avantaje ale comunicării verbale: este mai rapidă decât cea scrisă, şi permite
obţinerea unui feedback instantaneu, permite deasemenea şi corectarea instantanee a
mesajului, ca şi sublinierea sau accentuarea lui prin elemente de comunicare nonverbală.

16

Pânisoara, O.I.- Comunicarea eficienta , Editura Polirom,Iasi, 2003, pg.54
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Mică enciclopedie:
Cel

mai

lung

cuvânt

pneumonoultramicroscopicsilicovolcaniconioza

din
?

Acesta

limba
contine

româna
44

de

este
caractere.

Electroglotospectrografie (termen medical, 25 caracatere) este cel mai lung cuvânt cuprins în
DEX `98 și înseamnă: “Metoda de stabilire a compoziției armonice a semnalelor vorbirii prin
analiza impulsurilor obținute cu electroglotograful”.
Caracteristicile comunicării verbale
-

comunicarea verbală presupune un mesaj: mesajul trebuie să includă elemente
de structură, elemente de actualitate, interes şi motivaţie pentru ascultător,
elemente de feedback, elemente de legătură între părţile sale principale, claritate
şi coerenţă internă;

-

comunicarea verbală presupune oferirea unor suporturi multiple de înţelegere a
acestui mesaj, de concordanţă între mesajul verbal şi cel non verbal, acesta din
urmă văzut în rolul său de întărire;

-

comunicarea verbală este circulară şi permisivă, permiţând reveniri asupra unor
informaţii, detalieri care nu au fost prevăzute atunci când a fost conceput mesajul

-

comunicarea verbală este puternic influenţată de situaţie şi ocazie, de
caracteristicile individuale ale emiţătorului ;

-

comunicarea verbală posedă şi atributele necesitaţii, aleatoriului şi nelimitării

Comunicarea verbală are în centrul demersului său limbajul: după Hybels, limbajul este
definit de mai multe atribute, dintre care trei sunt extrem de importante: claritatea, energia şi
"însufleţirea".
Obiectivele comunicării verbale sunt:
-

captarea atenţiei şi creşterea înţelegerii;

-

folosirea etimologiilor, clasificărilor, sinonimiilor, comparaţiilor, demonstrarea utilităţii.
Limbajul scris este folosit în organizaţie în cazul mesajelor care trebuie să dureze în

timp, ori de câte ori trebuie prevenită uitarea sau fixată responsabilitatea într-o manieră clară.
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Comunicările scrise pot constitui elemente ale unor înregistrări contabile, pot fi documente
care vor fi păstrate un anumit timp în fonduri arhivistice, pot fi folosite ca probe în justiţie. Cu
cât organizaţia este mai mare şi mai complexă, cu atât ponderea documentelor scrise în
ansamblul comunicării creşte.
Într-o organizaţie, comunicările scrise pot fi standardizate (toate formularele care
sistematizează informaţii despre diferite aspecte ale activităţii) sau ocazionale. Traseul
comunicărilor scrise poate fi clar fixat (mai ales în cazul comunicărilor standardizate),
existând persoane şi chiar compartimente specializate care le întocmesc, le dirijează circuitul
sau care le aprobă, dar există şi comunicări scrise ocazionale, care au un traseu mai puţin
riguros.
Comunicările scrise cer mai mult timp pentru realizare, nu primesc un feedback
instantaneu, dar pot fi analizate mai atent şi sunt mai persistente – mesajul rezistă în timp.
Emiţătorul unui mesaj scris trebuie să fie sigur de cuvintele scrise în document – ca urmare
precizia de limbaj este foarte importantă, căci greşelile dintr-un mesaj scris nu pot fi
corectate prea uşor.
Comunicarea scrisă poate avea o dominantă intra-personală, dar şi una interpersonală. Într-o comunicare scrisă se folosesc de obicei câteva elemente precum: folosirea
frazelor cu o lungime medie (15-20 de cuvinte), a paragrafelor centrate asupra unei singure
idei, a cuvintelor înţelese cu siguranţă de receptor, evitarea exprimării comune, tipică
limbajului oral, a cuvintelor inutile, redundante, alegerea cuvintelor încărcate de afectivitate
optimă în contextul pedagogic creat, a expresiilor afirmative, toate acestea fiind elemente
utile într-o integrare eficace între suportul scris şi cel oral în cadrul comunicării didactice.
Info +
http://www.savethechildren.org.uk

-

Salvaţi Copiii este cea mai importantă organizaţie

caritabilă din Marea Britanie care prin activităţile sale urmăreşte crearea unei lumi mai bune
pentru copii. Desfăşoară activităţi în 70 de ţări, ajutându-i pe copiii din comunităţile cele mai
defavorizate din lume.
http://www.unicef.org

- Fondul Naţiunilor Unite pentru Copii (UNICEF) colaborează cu

parteneri din întreaga lume pentru a promova recunoaşterea şi realizarea drepturilor
copilului.
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În

cadrul

acestui

site,

puteţi

accesa

link-ul:

http://www.unicef.org/programme/lifeskills.html pentru a afla o serie de informaţii despre
educaţia bazată pe deprinderile de viaţă.
Avantaje ale comunicării scrise:
1) durabilitatea în raport cu forma orală a comunicării;
2) textul poate fi văzut/citit de mai multe persoane;
3) poate fi citit la un moment potrivit şi poate fi recitit etc.
Paşii în comunicarea scrisă sunt similari celor din structurarea unui discurs: există o
fază de pregătire (stabilirea obiectivelor, a rolului şi a audienţei - cei care vor citi textul - a
punctelor-cheie pe care dorim să le reţină aceştia din urmă) şi o fază de redactare (ideile
principale sunt dezvoltate urmărind o serie de indicatori precum: claritate, credibilitate,
concizie), folosind cele trei părţi ale unei redactări: introducere, cuprins şi încheiere.
Modalităţile de comunicare organizaţională (faţă în faţă, scrisă, etc.) sunt alese în
funcţie de natura sarcinii, conţinutul mesajului, specificul receptorului.
Oamenii au dorit întotdeauna să învingă distanţele şi să comunice unii cu alţii. S-a
inventat scrisoarea, dar corespondenţa ajungea încet prin soli, curieri, poştalion, corăbii, tren
şi chiar avion. Telegraful, telefonul au fost apreciate la vremea lor şi chiar şi acum, dar sunt
scumpe. Mereu nemulţumiţi că timpul necesar transmiterii unui mesaj e prea lung, oamenii sau folosit de computere. Aşa a apărut, acum 35 de ani, poştaelectronică, o minune fără de
care astăzi nu mai concepem comunicarea modernă.
E-mail-ul e o binecuvîntare, dar şi un blestem. Odată cu scrisorile electronice ne-au
intrat în computere şi paraziţii. Astfel că poşta electronică şi-a pierdut reputaţia de odinioară,
iar acum, specialişti din întreaga lume se zbat să găsească soluţii pentru a-i salva onoarea
acestui mod de comunicare.17 Termenul Internet poate avea în ziua de astăzi mai multe
sensuri, strâns înrudite, dar utilizate în contexte diferite iar numele propriu Internet (cu
majusculă) se referă la reţeaua mondială unică de computere interconectate prin protocolul
IP (Internet Protocol). Precursorul Internetului datează din1965, când Defence Advanced
Research Projects Agency (en:DARPA) (Agenţia pentru Proiecte de Cercetare de Apărare
Înaintate - a Ministerului Apărării, Defense Department sau Pentagon din SUA) a creat prima
17

Joannes, A, Comunicarea prin imagini, Ed.Polirom, Iasi, 2009, pg.173
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reţea de computere interconectate sub numele Arpanet. Super-reţeaua din zilele noastre a
rezultat din extinderea reţelei Arpanet.
Utilizarea Internetului are implicații numeroase și la nivelul entităților economice, care
acţionează în prezent în baza unor principii concurenţiale stricte. În încercarea de a fideliza
clienţii, specialiştii de marketing s-au orientat spre Internet, ca mijloc modern şi eficient de
abordare a acestora. Viteza mare de transmitere a informaţiilor, gradul sporit de
accesibilitate sunt doar două dintre cele mai importante avantaje ale utilizării. Internetului,
însă nu trebuie scăpate din vedere nici implicaţiile negative ale acestuia.
ASCULTAREA ACTIVĂ
În comunicarea umană o componentă foarte importantă este ascultarea. Ea pare a fi
din păcate neglijată şi uneori se consideră că este un act pasiv. Este însă extrem de
importantă pentru o comunicare eficientă, căci un mesaj care nu este recepţionat corect nu
este altceva decât un banal zgomot de fond.
Aplicaţii:
Răspunde la întrebarea următoare: De ce este nevoie să ştii să asculţi?
....................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................
................................................................
A nu se înţelege că trebuie să devenim doar ascultători, sau să avem tendinţa de a fi
tăcuţi. A comunica presupune să ştii să asculţi.
Baza ascultării active o constituie comportamentul de aşteptare manifestat prin:
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•

adoptarea unui limbaj corporal în aşteptare;

•

stabilirea unui contact vizual;

•

adecvarea calităţilor vocale – ton, ritm;

•

folosiţi un ton, ritm potrivit!

•

păstrarea liniştii.

Aplicaţii:
„Eşti un bun ascultător?”
 Răspunde cu „da” sau „nu”.
1. Într-o încăpere te plasezi astfel încât să fii sigur că vei auzi clar ?
2. Asculţi pentru a – ţi verifica sentimentele, ideile şi faptele ?
3. Nu ţii cont de modul în care arată un vorbitor şi eşti atent doar la ideile pe care
le prezintă ?
4. Priveşti către vorbitor şi asculţi ce spune el ?
5. Ţii seama de propriile concepţii şi sentimente când judeci mesajul celui care
vorbeşte ?
6. Eşti atent permanent la temă şi urmăreşti şirul de idei care este prezentat?
7. Încerci să înţelegi logica şi raţionamentele celor ce s-au spus ?
8. Îţi întrerupi ascultarea când auzi o părere pe care tu o consideri greşită ?
9. În discuţii, permiţi interlocutorului să aibă ultimul cuvânt ?
10. Încerci să fii sigur că iei în considerare punctul de vedere al celeilalte
persoane, înainte de a comenta, a răspunde sau a nu fi de acord ?
Interpretarea testului:
 Dacă ai răspuns la toate întrebările cu „da”, înseamnă că nu ai fost sincer cu tine. Ţiar plăcea să crezi că faci întotdeauna aceste lucruri, sau doreşti să le faci dar, pentru
tine recepţia este un lucru dificil şi nici unul dintre noi nu o poate face permanent la
modul ideal.
 Dacă ai obţinut mai mult de 5 puncte, probabil ai fost onest şi eşti pregătit să admiţi
că cele 5 răspunsuri cu „da” nu pot fi menţinute constant. La care din întrebări ai
răspuns cu „nu”?

Ce semnifică acest lucru pentru tine? Îţi este greu să te
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concentrezi? Ai răbdare să asculţi numai când agreezi pe cineva? Persoanele
dezagreabile îţi influenţează capacitatea de ascultare?
 Dacă scorul este sub 5 puncte atunci eşti fie dezarmant de cinstit sau fals modest, fie
eşti în pericol de a fi acel gen de persoană care trebuie să fie în centrul atenţiei,
interesată numai de propriile idei, fără a avea capacitatea de a asculta punctele de
vedere ale celorlalţi
Ascultarea, alături de vorbire, este o componentă a procesului de comunicare.
În viaţa cotidiană oamenii ascultă mai puţin de 25% din mesajele vorbite care le sunt
destinate. Imediat după primirea mesajului, un ascultător normal îşi aminteşte doar 50% din
informaţiile primite, iar 48 de ore mai târziu mai păstrează în memoria activă doar 25% din
mesajele recepţionate.

Avantajele în urma practicării ascultării active sunt:
•

strângem informaţii pentru a ne clarifica asupra unei situaţii;

•

încurajăm verbal şi non verbal interlocutorul să expună ideile şi astfel îl punem în
valoare;

•

demonstrăm interlocutorului că suntem interesaţi de ceea spune şi că îi oferim sprijin
şi încurajare pentru a comunica;

•

putem lua decizii mult mai bune verificând informaţii, date, fapte;

•

încurajăm interlocutorul să capete încredere în noi.

•

se confirmă uneori cele spuse de noi fără să întrerupem;

•

se pun întrebări atunci cînd nu se înţelege şi există posibilitatea de a explica termeni
necunoscuţi sau chestiuni tehnice neînţelese;

Reguli pentru asigurarea unei ascultări active şi eficace:
 urmăriţi acordul între limbajul verbal şi cel nonverbal al interlocutorului;
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 concentraţi-vă asupra conţinutului mesajului;
 ascultaţi pentru a înţelege mesajul, nu pentru a pregăti răspunsul;
 suspendaţi evaluarea mesajului până la înţelegerea sa completă;
 grupaţi ideile pentru a depista structura mesajului astfel încât să-l puteţi reţine mai
uşor;
 rezumaţi mental mesajul sub forma unei schiţe a punctelor principale;
 luaţi notiţe din când în când pentru a vă ajuta în memorarea mesajului, prevenirea;
 distragerilor şi demonstrarea interesului faţă de ceea ce vă spune interlocutorul;
 nu anticipaţi ceea ce vrea să spună vorbitorul şi nu terminaţi frazele în locul lui;
 nu adoptaţi comportamente nonverbale care denotă nerăbdare sau plictiseală
(verificarea ceasului, căscatul, privitul în altă parte, mişcări necontrolate etc).

3.2.2. Limbajul nonverbal, paraverbal
În literatura de specialitate sunt menţionate nu o singură definiţie a comunicării
nonverbale, ci mai multe şi toate sunt acceptate, totul depinde din ce perspectivă este
abordat procesul de transmitere a semnelor nonligvistice. Comunicarea nonverbală este
cumulul de mesaje, care nu sunt exprimate prin cuvinte şi care pot fi decodificate, creând
înţelesuri. Aceste semnale pot repeta, contrazice, înlocui, completa sau accentua mesajul
transmis prin cuvinte.
Importanţa comunicării nonverbale a fost demonstrată în 1967 de către Albert
Mehrabian. În urma unui studiu, acesta a ajuns la concluzia că numai 5% din mesaj este
transmis prin comunicare verbală în timp ce 38% este transmis pe cale vocală şi 55% prin
limbajul corpului.
Repere teoretice:
Comunicarea nonverbală opusă comunicării verbale este concepută de multă vreme
ca limbaj în sens strict. În această viziune toate celelalte forme de comunicare sunt
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considerate ca secundare (scrisul). Teoriile contemporane ale comunicării influenţate de
discipline atât de diverse ca lingvistica, psihologia, sociologia, antropologia, asigură astăzi
locul cuvenit comunicării nonverbale, bazându-se pe ipoteze ale canalelor multiple ale
comunicării umane. Comunicarea umană este concepută ca o enunţare eterogenă rezultând
din combinarea de elemente vocal acustice şi vizuale.
Ca şi în cazul psihosociologiei, preocupările de cunoaştere a modului cum comunicăm
fără a ne sluji de cuvinte au o îndelungată preistorie şi o foarte scurtă istorie. Preistoria
comunicării nonverbale acoperă perioada din Antichitate până spre sfarşitul secolului al XIXlea.
•

În cele mai vechi încercări de abordare sistematică a acţiunilor expresive, atât în
scrierile din Grecia şi mai târziu, din Roma, gesturilor li s-au acordat, într-un fel sau
altul o mare importanţă (A . Kendon si C. MUuller, 2001). În acest sens primul
profesor de retorică publică din Roma -Marcus Fabius Quintilianus (c. 35 - 96 e.n.) a
consacrat unul dintre cele douasprezece volume ale compendiului “Institutio oratoria Formarea vorbitorului în public a pronunţiei, a vocii şi gesturilor”. Acest volum ne
oferă informaţii detaliate despre limbajul trupului folosit de orator în concepţia
romanilor.

•

În primele decenii ale secolului XVII- lea se înregistrează o renaştere a interesului
pentru studiul gesturilor.

•

În secolele următoare, scrierile despre posibilităţile cunoaşterii oamenilor după
constituţia lor corporală, după aspectul feţei şi a craniului, ca şi după expresiile faciale
se înmulţesc.

•

În cadrul istoriei ştiinței despre comunicarea nonverbală se poate vorbi de precursori
până la jumatatea secolului XX (Ch Darwin, D. Efron, E. Kretschmer) despre
fondatori între anii 1950 și 1980 (j. R. Davitz, p. Ekman, L.K. Frank), iar despre
cercetătorii de azi ai domeniului, în ultimele două, trei decenii.

Primele studii care au în titlu sintagma “comunicare nonverbală” au apărut la jumătatea
secolului trecut. Jurgen Ruesch şi Weldon Kees au fost cei care au inclus termenul de
“comunicare nonverbală” în titlul unei cărţi (Nonverbal Comunication: Notes on the Visual
Perceprtion of Human Relations, 1956).
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Cei doi autori au arătat că în comunicarea umană sunt implicate şapte sisteme diferite:
 prezenţa fizică şi îmbrăcămintea
 gesturile sau mişcările voluntare
 acţiunile întâmplătoare
 urmele acţiunilor
 sunetele vocale
 cuvintele rostite
 cuvintele scrise (apud M.L. Knapp, 1990, 51).
De remarcat este faptul că în concepţia celor doi autori cinci din cele şapte sisteme
implicate în comunicarea umană sunt de natură nonverbală.
STRUCTURA COMUNICĂRII NONVERBALE
Analiza structurii comunicării nonverbale impune luarea în considerare a codurilor,
modelelor şi scopurilor specifice implicate. În comunicarea nonverbală se folosesc seturi de
semne, coduri, care prin combinare dau o anumită structură.
De exemplu, semnalele vizuale pot fi asociate semnalelor olfactive. De fapt, aceste
semne sunt stimuli senzoriali care impresionează simţurile omului (văz, auz, pipăit, miros).
Pe baza semnelor şi canalelor de transmitere s-au propus multiple clasificări ale
comportamentelor nonverbale şi ale comunicării nonverbale.

În literatura de specialitate se aminteşte gruparea comunicării nonverbale în trei categorii,
propusă de J.Ruesch şi W.Kess:
-

limbajul semnelor incluzând gesturile

-

limbajul acţiunilor incluzând mişcările corpului implicate în diferite activităţi

-

limbajul obiectelor care încorporează dispunerea intenţionată sau neinţentionată a
obiectelor în spaţiu în vederea utilizării lor
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O alta clasificare o datoram lui R. P. Harrison care împarte comunicarea nonverbală în patru
categorii:
-

coduri de executare asociate mişcărilor corpului, expresiilor faciale, privirii, atingerii
şi activităţilor vocale

-

coduri spaţio - temporale referitoare la mesajele rezultate din combinarea utilizării
spaţiului şi timpului

-

coduri artefacte utilizate în mesajele primite de la obiecte

-

coduri mediatoare referitoare la efectele speciale rezultate din interpunerea între
emiţător şi receptor

Mark L. Knapp considera că domeniul comunicării nonverbale include următoarele fapte:
 cum privim
 cum auzim (tonul vocii)
 cum mirosim
 cum ne mişcăm - individual sau în conjuncţie cu alţii (gesturile, postura, privirea,
expresiile faciale, atingerile corporale şi proxemitatea)
 cum afectează mediul înconjurător interacţiunile umane şi cum afectează acestea, la
rândul lor, mediul înconjurător (dispunerea spaţială a mobilei, temperatura, prezenţa
altor oameni, zgomotele ş.a.m.d)

Reguli legate de descifrarea comportamentului non-verbal şi paraverbal al unei
persoane
Trebuie să considerăm situaţia respectivă de comunicare per ansamblu. Un om îşi
poate ţine mâinile încrucişate la piept, nu doar ca să se apere instinctiv în faţa interlocutorului
ci şi pentru a se apăra de frig. În plus, mâna dusă la ochi poate însemna şi că te mănâncă
ochiul, nu doar că eşti pe cale să spui o minciună gogonată. Nu trebuie să consideri că
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limbajul trupului nu poate fi controlat. El poate fi controlat, modificat şi apoi poate chiar să
modifice şi starea de spirit şi încet-încet personalitatea persoanei respective.
Postura


Spatele drept şi capul sus, precum şi poziţia trasă în spate a umerilor va sugera
interlocutorului încredere în sine şi hotărâre.



Poziţia corpului aplecată în faţă cu măsură poate face minuni la un interviu de job, la
un curs sau la o şedinţă, sugerându-i interlocutorului că eşti interesat de ceea ce are
acesta de spus.



Poziţia corpului lasătă pe spate, sprijinită de spătarul scaunului poate sugera, din
contra, dezinteres, atitudine refractară faţă de ceea ce are de spus interlocutorul.



Poziţia corpului cu bazinul puţin împins înainte şi cu mâinile în buzunar, eventual cu
degetele mari în exteriorul pantalonilor va însemna încredere în sine.



Poziţia ridicată cu mâinile pe masă şi cu corpul aplecat înainte va însemna o atitudine
autoritate, dorinţa de a se impune.



Poziţia lasată pe spate cu mâinile împreunate la ceafă sugerează o atitudine de
superioritate.

Poziţia mâinilor


Mâinile ascunse în buzunare sau oricum altundeva decât la vedere poate sugera
interlocutorului că ai ceva de ascuns.



Mâinile apropiate cu degetele mari unul sprijinit de celălalt pot sugera încredere în
sine, sau în anumite contexte chiar aroganţă.



Mâna dusă la faţă, sprijinind bărbia sau falca este un semn de plictiseală sau de
neascultare a interlocutorului.



Mâinile încrucişate la piept sugerează o atitudine închisă, neîncrezătoare sau o
persoană care se apără.
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Mâinile sprijinite una pe alta, eventual jucându-se necontrolat sugerează o stare de
nervozitate.

Gesturi
•

Gestul reflex de a scoate ochelarii de pe nas şi de a lua unul dintre braţele ochelarilor
şi a-l duce în dreptul gurii sugerează interes şi chiar dorinţa de a spune ceva.

•

Gestul de a duce o mână sau un deget la ceafă poate însemna că cel care face
gestul a fost pus într-o încurcătură.

•

Mâna dusă în dreptul feţei sau al ochilor poate însemna că cel care face gestul
încearcă să ascundă ceva.

Info +
1. http://www.youthclubs.org.uk

Această reţea britanică promovează şi desfăşoară

activităţi de înaltă calitate şi oportunităţi educaţionale pentru toţi tinerii
2.http://www.youthpeer.org

Programul Y-PEER (Youth Peer Education Network)

contribuie la dezvoltarea capacităţii organizaţiilor guvernamentale şi non-guvernamentale de
la nivel naţional de a implementa programe de educaţie de la egal la egal de înaltă calitate în
Europa de Est, Asia Centrală, Orientul Mijlociu, Africa de Nord şi Africa Orientală. Acest site
cuprinde link-uri către peste 25 de site-uri la nivel de ţară şi pune la dispoziţie resurse şi
instrumente de comunicare.
Aplicatii:
Urmăreşte şi încearcă să recunoşti pe CD-ul modulului comportamente non-verbale
şi paraverbale. Notează şi comentează ceea ce ai observat.
Comunicarea nonverbală repetă sau reactualizează înţelesul comunicării verbale sau
unele elemente ale comunicării nonverbale pot substitui aspecte ale comunicării verbale.
Aprobare: legănare şi venire spre tine; mişcarea capului; zâmbetul; fumul suflat în sus;
depărtarea picioarelor a braţelor.
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Ostilitate: privirea ceasului; încruntarea; frecarea cefei; culesul scamelor; fumul de ţigară
suflat în jos; spionatul peste ochelari; depărtarea de celălalt.
Dominarea: strângerea mâinii de încheietură; încălecarea scaunului; sprijin în mâini pe
masă; degetul la vestă.
Evaluare, reflectare, decizie: corpul dat pe spate; mâna la baza nasului; mângâierea bărbiei;
introducerea unui obiect în gură; sprijinirea capului în mâini; un deget pe obraz, altul sub
bărbie şi celelalte îndoite.
Plictiseala: palma la bărbie; bătaie în masă; tropăit.
Superioritate: lăsare pe spate în scaun, mâinile după ceafă.
Încrederea în sine: mâinile adunate cu degete sprijinite.
Exasperare - palma pusă pe ceafa.
Apărare: încrucişarea braţelor şi picioarelor.
Încredere: mâinile la spate; mâinile în buzunare.
Nemulţumire, frustrare: pumnul strâns; trece mâna prin par; respiraţie scurtă.
Nervozitate: agitare pe scaun; zornăit de bani în buzunar
Cum să ne îmbunătăţim comunicarea nonverbală? Pentru a te afirma sunt importante
a fi respectate câteva reguli :
•

să fii conştient de impactul elementelor nonverbale asupra sensului mesajului.

•

să îţi cunoşti bine propriul comportament nonverbal şi să îl modifici, dacă e nevoie.

•

să observi cum interpretezi de obicei mesajul celorlalţi.

•

când se vorbeşte, să avem o atitudine de ascultare.

•

să zâmbeşti: când vrei să începi un dialog; când mulţumeşti; când primeşti sau faci
un compliment.

•

să nu zâmbeşti când eşti criticat sau când interlocutorul e furios
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Între gesturile cotidiene identificăm:
•

expresorii – gesturi mimice sau corporale (a roşi, a se crispa, a tresări, surâsul,
încruntarea, etc.);

•

reglatorii – sunt mişcările care permit, reglementează şi menţin schimbul verbal dintre
interlocutori (apropierea de partener, contactul vizual reciproc, postura de ascultare,
de solicitare a cuvântului).

•

ilustratorii - sunt mişcările care facilitează, susţin şi completează exprimarea verbală,
rolul lor este de a accentua, amplifica, întări cuvântul.

•

emblemele – sunt gesturile cu o anumită semnificaţie (clipitul complice din ochi,
semnul victoriei, semnul care indică linişte, etc.).

•

adaptatorii – reprezintă gesturi stereotipe: manipulările de obiecte (pixul, foile de
scris, cravata, haina, etc) şi automanipulările (răsucirea şuviţei de păr, atingerea
urechii, rosul unghiilor, etc.).

Comunicarea paraverbală
Este reprezentată de modul în care sunt rostite cuvintele, prin folosirea caracteristicilor vocii.
 caracteristicile vocii (comunică date primare despre vorbitor: bărbat-femeie, tânărbătrân, alintat-hotărât, energic-epuizat);
 particularităţile de pronunţie oferă date despre mediul de provenienţă: urban-rural,
zonă geografică, despre gradul de instrucţie, etc.);
 intensitatea rostirii;
 ritmul şi debitul vorbirii,
 intonaţia, pauza, etc.
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Aplicaţii:
Formulaţi un enunţ şi demonstraţi pe structura şi frazarea acestuia cum poate fi
afectat paraverbal mesajul prin intermediul intonaţiei sau accentului.
- ritm;
1) Calităţile vocii

- rezonanță;
- viteză de vorbire
- râs;

2) Caracteristicile vocale

- plâns;
- şoptit;

3) Parametrii vocali

- intensitate;
- înălţime.
- intonaţie;

4) Retorica discursului

- pauze;
- accente;

Abordarea comunicării paraverbale în situaţii concrete:
•

Îndreaptă-ţi corpul spre partenerul de discuţie pentru a confirma interesul pe care îl
acorzi, fie că stai jos sau în picioare.

•

Întăreşte-ţi cuvintele prin gesturi ale mâinilor, fără a exagera cu mişcările. Ţine
mâinile cu palmele în sus, poziţia deschisă exprimă sinceritatea şi deschiderea. In
schimb, gesturile de autoritate, forță şi dominare se fac cu palmele orientate în jos.

•

Controlează-ţi gesturile şi ticurile nervoase. Nu te juca cu pixul, nu bate darabana pe
marginea mesei, nu îţi trece mâna prin păr, nu-ţi pune mâinile la gură (decât când
caşti) sau pe faţă etc.

•

Nu ţine braţele şi/sau picioarele încrucişate.Interlocutorul poate interpreta aceas-tă
atitudine ca pe o dezaprobare, nesiguranţă, respingere, defensivă, nervozitate sau
încordare.
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•

Imbracă-te potrivit cu imaginea pe care doreşti să o impui despre tine, dar simte-te
bine în hainele tale.

•

Inregistrează-ţi vocea în timp ce citeşti cu voce tare sau vorbeşti cu cineva şi ascultă
apoi caseta. Daca nu eşti mulțumit de ceea ce auzi - cuvinte sacadate, bâlbâieli,
pauze mari, sunete ascuţite etc, fă exerciţii de dicţie şi respiraţie ca să îţi
îmbunătăţesti tonul şi intonaţia vocii.

•

Controlează-ţi tonul vocii în timpul discuţiilor, mai ales când sunt în contradictoriu.
Când simţi că te enervezi, respiră adânc şi coboară încet vocea. Unui ton ridicat i se
răspunde cu unul şi mai ridicat, ceea ce determină şi alimentează conflictul. Dacă
însă vorbeşti cu voce joasă, interlocutorul va fi obligat să îţi răspundă în acelaşi mod.

•

Tonul folosit este o armă a vorbitorului. Întreruperea momentelor de vorbire pe un ton
entuziast cu momente în care este folosit un ton calm atrage atenţia asupra acestora
din urmă.

•

Momentele de tăcere captează atenţia într-un mod specific. O pauză bine calculată
are rolul de a trezi în rândul publicului o uşoară nelinişte, întrucât pentru moment se
dă senzaţia de pierdere a controlului.

•

Gura poate şi ea să arate dispoziţia în care te afli. Un zâmbet fals este unul dintre
cele mai semnificative exemple. Un zâmbet uşor strâmb sau o grimasă de entuziasm
poate indica nesinceritate.

•

Picior peste picior, cu o gleznă odihnindu-se pe genunchiul celuilalt picior - gest ce
denotă o fire competitivă şi o atitudine inflexibilă, încăpăţânată. Glezna este adesea
prinsă cu mâinile;

•

Poziţia aşezat pe scaun, cu faţa către spătarul folosit ca o "pavăză" impotriva
celorlalţi - o personalitate dominatoare, dar şi dorinţa de a se proteja de atacuri
nedorite;

•

Palma îndreptată în sus este un gest neameninţător, de onestitate, adevăr,
sinceritate. Privitorul nu va simţi presiune şi nu se va simţi ameninţat; palma
îndreptată în jos transmite autoritate. Acest gest poate fi făcut atunci când se doreşte
să se încarce cu autoritate limbajul verbal;
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Info +
1. www.learning-stilurile-online.com- site-uri web de sistem de învăţare sunt dedicate
pentru a-i ajuta pe oameni să înţeleagă diferite stiluri de învăţare şi a dezvolta abilităţi
mai bune de învăţare.
2. http://www.ise.ro/ Institutul de Ştiinţe ale Educaţiei
3. http://www.iearn.org/este o organizaţie non-profit formată din peste 30.000 de şcoli şi
organizaţii de tineret din mai mult de 130 de ţări. Aici se creează ocazia tuturor
profesorilor şi tinerilor de a lucra împreună on-line utilizând

internetul şi alte

tehnologii noi de comunicaţii. Peste 2.000.000 de elevi în fiecare zi sunt implicaţi în
toată lumea să colaboreze prin activitatea din proiecte.

3.2.3. Limbajul tehnologic
Relaţia noastră cu spaţiul fizic începe să se schimbe în epoca internetului şi a
virtualului, iar revoluţia telecomunicaţiilor aduce spre apogeu desfăşurarea comunicării la
distanţă prin organizarea în reţele virtuale unde munca tradiţională se transformă în muncă la
distanţă, hipermarketul în cybermarket, învăţământul tradiţional în învăţământ la distanţă.
Oamenii de ştiinţă au sugerat că schimbările în comunicare pot avea adesea
consecinţe profunde istorice, să provoace schimbări ale valorilor, precum şi ale structurilor
economice şi de putere prin modificarea modului în care le organizam şi într-adevăr, poate
transforma chiar şi modul în care gândim.
Unii speculează că ridicarea şi căderea imperiilor, ca urmare a acestor inovaţii. Dacă
ne uităm la invenţia lui Gutenberg acum mai mult de cinci secole eliminate din vremurile
noastre, putem vedea că tiparul a relizat modificări care au fost de o importanţă istorică
enormă, nu numai pentru civilizaţia occidentală, ci pentru întreaga lume. Acesta a crescut
foarte mult volumul de materiale tipărite, a fost un catalizator al reformelor, al descopiririlor
ştiinţifice. Acestă descoperire a modificat relaţia actuală cu istoria şi pe baza experienţelor
din trecut încercăm să fim pregătiţi pentru provocări.
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Cele mai recente evoluţii sunt cele ale comunicării digitale şi ia în considerare câteva
dintre numeroasele realizări ale secolului al XlX-lea. Apariţia motoarelor cu aburi, a
fotografiei, şi a telegrafului electric în prima jumătate a secolului al XIX-lea, a fonografului
(care a făcut posibilă, pentru prima dată, captrea sunetului), a telefonului, a luminii electrice
şi răspândirea reţelelor electrice, a imaginilor în mişcare, a pus bazele pentru o mare parte
din descoperirile tehnologice din viaţa secolului XX. Aceste inovaţii în comunicare au fost
parte integrantă a Revoluţiei Industriale şi au ajutat la tranziţia de la tradiţional la gândirea
modernă. Luate împreună, aceste evoluţii s-au ridicat la una dintre cele mai mari experienţe
umane.
Ştiinţele comunicării au în vedere posibilităţile de aplicare a tehnologiilor
informaţionale şi consecinţele sociale ce decurg din

aceste revoluţii informaţionale.

Electronica şi telecomunicaţiile sunt strâns legate între ele şi redenumite cu termenul de
telematică. Mijloacele se dezvoltă foarte repede. Tehnologia informaţională devine un
domeniu major de investiţii care creează oportunităţi pentru deciziile capitale referitoare la
obiective. Volumul informaţional în creştere este difuzat prin diverse canale. Societatea
informaţională devine o societate unde economia se dezvoltă datorită proceselor tehnologiei
informaţionale.
Literatura

de

specialitate

menţionează

cinci

perspective

asupra

societăţii

informaţionale, referitoare la: a) structura economică, b) consumul de informaţie, c)
infrastructura tehnologică, d) demersurile critice, e) demersurile multimdimensionale.
În România se vorbeşte tot mai mult de e-learning. Termenul defineşte un sistem de
educaţie virtuală, de formare la distanţă. Activităţile de predare – învăţare sunt planificate şi
conţinutul lecţiilor este transmis prin Internet, prin intermediul unor platforme de învăţare
special concepute pentru a permite accesul cursanţilor la lecţii şi la chestionarele de
evaluare online. Principalul avantaj al învăţării asistate de calculator îl reprezintă accesul
unui public numeros la educaţie, indiferent de vârstă, naţionalitate, ora şi locul de conectare
la sistem.
Folosirea noilor tehnologii de comunicare în învăţământ presupune articularea a trei
aspecte complementare: tehnologie, metodologie şi pedagogie.
Accesul imediat şi nelimitat la informaţii este un avantaj evident al noilor tehnologii şi
în special al Internetului, care permite profesorilor din toate colţurile lumii să stabilească mai
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uşor contacte în vederea schimbului de idei şi informaţii cu caracter pedagogic şi cultural,
pentru a coopera şi derula proiecte educative. Corespondenţa electronică, videoconferinţele,
grupurile de discuţii, blogul sunt doar câteva dintre mijloacele de comunicare oferite de
Internet care permit profesorilor să iasă din cadrul tradiţional al sălii de clasă pentru a se
deschide spre lume. Deşi virtuală, această fereastră spre lume permite profesorilor şi elevilor
să se conecteze la valorile culturii universale. O mai bună înţelegere a diversităţilor culturale
contribuie la educaţia în spiritul toleranţei, aprecierii şi respectului reciproc, valori importante
pentru construirea unui dialog intercultural18.
Atracţia exercitată de noile tehnologii asupra tinerilor poate fi exploatată pentru a-i
motiva să înveţe mai mult şi mai eficient. Comunicarea simultană cu interlocutori reali îi
stimulează pe tineri să lege prietenii şi să întreţină o corespondenţă, activităţi pozitive ce pot
contribui cu adevărat la maturizarea lor dacă sunt supravegheaţi îndeaproape de profesor,
căci este bine ştiut că a scrie mai mult nu presupune neapărat şi o ameliorare a calităţii limbii
folosite. Pentru o utilizare eficientă a noilor tehnologii în activitatea didactică, este important
să se ţină cont de limitele echipamentului informatic şi recomandat ca, măcar la început,
tinerii să fie ghidaţi de către profesori în activităţile de redactare şi de căutare a informaţiei pe
Internet, pentru ca acestea să contribuie într-adevăr la dezvoltarea unei gândiri personale şi
critice, precum şi a unor abilităţi de management al informaţiei şi învăţării.
Echipamentul informatic, pe lângă aspectul ludic atât de apreciat de elevi, permite
crearea, simularea, consultarea şi evaluarea cunoştinţelor. Profesorii care ştiu să folosească
eficient noile tehnologii apreciază reducerea timpului necesar pregătirii lecţiilor şi posibilitatea
centrării pe nevoile elevului. Elevul poate învăţa în ritmul său şi reveni cu uşurinţă asupra
noţiunilor care nu au fost corect asimilate.
Mijloacele de informare în masă
Acestea sunt radioul, televiziunea şi presa. Radioul încă mai deţine supremaţia, prin
calitatea sunetului FM stereo, şi prin preţuri modice. Televiziunea poate fi definită ca un
ansamblu de principii, metode şi tehnici utilizate pentru transmiterea electrică pe un canal de
comunicaţie a imaginilor în mişcare. Televizorul este un obiect considerat de unii central în
casele a peste două miliarde de oameni. Din punct de vedere tehnic, televizorul asigură
două funcţii: Prima este aceea de a recepţiona informaţii electrice codificate. Aceste semnale
18

Cameron, M. Arta de a-l asculta pe celălalt. Secretele unei comunicări reuşite, Ed. Polirom ,Iaşi, 2006,
pg.165
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sunt selectate, amplificate, şi tratate corespunzător, uneori cu ajutorul telecomenzii, cealaltă
funcţie constă în a transforma aceste semnale, după ce au fost selectate şi modulate, în
imagini care să capteze ochiul şi urechea telespectatorului. Dacă în trecut televiziunea era
renumită exclusiv pentru emisiuni intelectuale, în prezent, locul acestora a fost ocupat de un
amalgam de filme şi programe pe teme diverse. Este adevărat ca nici societatea nu mai este
aceeaşi, însă, trebuie să fim foarte atenţi ce anume vizionăm, astfel încât ceea ce vedem la
televizor să nu ne influenţeze comportamentul.
Descentralizarea tehnologiilor de comunicare, cum ar fi telefoanele mobile şi
Internetul, reprezintă cea mai bună modalitate de a asigura răspândirea democraţiei în
întreaga lume, potrivit unui studiu publicat în International Journal of Human Rights.
Reţelele sociale precum Facebook şi Twitter au devenit un instrument important
pentru democraţie şi activiştii pentru drepturile omului în Orientul Mijlociu şi Africa de Nord,
unde a jucat un rol central în sprijinirea şi organizarea protestelor împotriva guvernelor
represive. Televiziunea poate deveni negativă pentru drepturile omului, deoarece guvernele
pot alimenta propaganda pentru populaţie, dar internetul şi telefoanele mobile au efectul
opus, oferind oamenilor acces liber la o reţea de comunicare, deşi unele software-uri au
permis anumitor guverne să cenzureze conţinutul politic pe internet.
Un blog (cuvânt provenit de la expresia engleză web log = jurnal pe Internet) este o
publicaţie web (un text scris) ce conţine articole periodice sau şi cu actualizare neîntreruptă,
ce au de obicei un caracter personal. De regulă actualizarea blogurilor constă în adăugiri de
texte noi, asemenea unui jurnal, toate contribuţiile fiind afişate în ordine cronologică inversă
(cele mai noi apar imediat, sus, la vedere). Acest gen de publicaţii web sunt în principiu
accesibile publicului larg. Dacă la început blogurile erau actualizate manual, cu timpul au
apărut "unelte" (programe şi metode) care să automatizeze acest proces. Utilizarea unui
astfel de software bazat pe browsere Internet este acum un aspect obişnuit al blogging-ului.
Scopul blogurilor variază foarte mult, de la jurnale personale şi până la "armele"
publicitare ale campaniilor politice, ale programelor. De asemenea, ele variază şi în funcţie
de autor - de la unul singur la o comunitate întreagă. Blogurile pot constitui şi o sursă
importantă de venituri pentru cei care le administrează.
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Multe bloguri permit vizitatorilor lor să răspundă prin comentarii, care sunt şi ele
publice, creându-se astfel o comunitate de cititori centrată în jurul blogului, alte bloguri nu
sunt interactive.
Totalitatea blogurilor şi a autorilor de bloguri a fost denumită blogosferă. Vezi de
exemplu blogosfera românească, blogosfera moldovenească.
Google Search sau Google Web Search este un motor de cautare web detinut de
Google Inc şi este motorul de căutare cel mai utilizat pe Web . Scopul principal al Google
Căutare este de a găsi text în paginile Web, spre deosebire de alte date , cum ar fi cu
Google Image Search. Google Search a fost iniţial dezvoltat de Larry Page şi Sergey Brin în
1997.
Google Search (Căutare) furnizează cel puţin 22 de caracteristici speciale, dincolo de
versiunea originală cuvântul-capacitatea de căutare. Acestea includ sinonime, prognozele
meteo, cotaţii bursiere, hărţi, date cutremur, ore de spectacol pentru filme, aeroporturi, şi
scoruri sportive.
Datele despre frecvenţa de utilizare a termenilor de căutare pe Google (disponibile
prin intermediul Google AdWords, Google Trends, şi Google Insights pentru căutare) s-au
dovedit capabile să coreleze date privind focarele de gripă, de nivel al şomajului şi să
furnizeze informaţii mai rapid decât metodele tradiţionale de raportare şi anchete
guvernamentale.
În iunie 2011, Google a introdus "Vocea Căutare" şi "Căutaţi cu ajutorul Image"
caracteristici pentru a permite utilizatorilor să caute cuvinte de vorbire şi prin acordarea
imagini.
YouTube este un site web creat în februarie 2005 şi pe care utilizatorii pot încărca,
partaja fişiere video şi vizualiza. Utilizatorii neînregistraţi pot viziona clipuri video, şi utilizatorii
înregistraţi pot încărca un număr nelimitat de videoclipuri.
Info +
1.Working with Street Children. 2000, comanda nr. WHO/MDS/MDP/00.14 - Acest
pachet de formare cuprinzător a fost elaborat pentru educatorii care lucrează cu copiii
străzii (şi pentru alţi factori implicaţi în programele care se adresează copiilor străzii) şi
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cuprinde două părţi: Zece module de formare, care oferă informaţii despre problemele cu
care se pot confrunta copiii străzii şi despre deprinderile şi cunoştinţele esenţiale de care
au nevoie educatorii pentru a putea funcţiona în mediul dinamic al străzii. Un manual
care oferă idei cu privire la predarea anumitor materii, cuprinde informaţii pe anumite
teme şi prezintă opţiuni care îi pot fi de folos educatorului în adaptarea nevoilor şi
resurselor locale. Disponibil online la:
http://www.who.int/substance_abuse/activities/street_children/en/ sau prin e-mail la
adresa: publications@who.org
1. http://www.goaskalice.columbia.edu

Universitatea

Columbia

este

promotoarea

acestui program de educaţie sanitară prin Internet, care este prietenos faţă de tineri,
amuzant şi se bazează pe o serie de întrebări şi răspunsuri educative.
Pentru a obţine "online", adică să vă conectaţi la Internet, trebuie să aveţi:
•

Un computer: Computerul este o investiţie importantă şi, prin urmare, ar trebui să
selectaţi un computer cu atenţie. Pentru a vă conecta la internet, calculatorul trebuie
să fie echipat cu modem ( pentru conectare prin linie telefonică) şi/sau placă de reţea
pentru conectare broad-band.

•

Internet Service Provider: Sau ISP reprezintă “poarta de acces” la internet sau
conform traducerii termenului: furnizorul dumneavoastră de internet. Serviciul de
conectarea pe care îl oferă ISP –ul, de cele mai multe ori contra cost, acesta
depinzând de modul în care accesezi internetul:
o

Dial-up, folosind linia telefonică. Oferă acces limitat ca viteză şi timp. În ultimul
timp furnizorii de telefonie oferă abonaţilor modem şi acces la internet

o

Sau conectare permanentă care oferă avantajul unei viteze mari de transfer a
informaţiei (broad – band)

De multe ori ISP vă furnizează software-ul care configurează calculatorul pentru
conectarea la internet...fără bătăi de cap.
Avantaje şi dezavantaje ale utilizării Internetului
Internetul oferă oportunităţi din belşug, şi poate fi utilizat pentru o varietate de lucruri.
Unele din lucrurile pe care le puteţi face prin intermediul internetului sunt:
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•

E-mail: E-mail este forma electronică a clasicei scrisori. E-mailul are structura
acesteia: adresa, subiectul şi corpul scrisorii în care poţi insera evident text, dar şi
imagini, filme şi fişiere de sunet. Avantajul e-mailului, dincolo de faptul că poate fi
trimis în acelaşi timp mai multor persoane, în toată lumea, este acela că permite
ataşarea unor documente care ajung la destinatar odată cu mesajul. Imaginează-ţi
cum ar fi să trimiţi la 100 de persoane folosind poşta clasică acest modul…

•

Acces la informaţie: Internetul este o comoară virtuală de informaţii. Orice fel de
informaţii cu privire la orice subiect este disponibil pe Internet. Motoarele de căutare
pe internet vă pot ajuta să găsiţi date de pe orice subiect de care aveţi nevoie.

•

Coşul de cumpărături: Împreună cu obţinerea de informaţii de pe Internet, puteţi, de
asemenea, folosi magazine on-line. Există mai multe magazine online şi site-uri care
pot fi utilizate pentru a căuta produse, ce pot fi cumpărate folosind cardul de credit.

•

Chat Online: De ani buni deja este mult mai ieftin şi mai uşor să scrii mesaje scurte şi
să ţi se răspundă imediat folosind aplicaţiile de chat. Acestea tind să înlocuiască
telefonia oferind facilităţi constând în folosirea camerelor video pentru a întâlni
oameni noi, precum şi pentru a păstra legătura cu prietenii vechi.

•

Descărcare Software: Acesta una din cele mai frecvente utilizări ale internetului.
Există posibilitatea de a descărca jocuri nenumărate, muzică, videoclipuri, filme, şi
alte forme de divertisment de pe Internet, dintre care majoritatea sunt gratuite.

Dezavantaje ale internetului
Accesul nelimitat la informaţie prezintă dezavantaje şi chiar pericole. Există argumente
pro şi contra legate de potenţialul antisocial, antieducaţional şi infracţional legat de utilizarea
Internetului, care pot fi rezumate astfel:
•

Utilizarea Informaţiilor personale: Furnizarea informaţiilor dvs. personale, cum ar fi
numele, adresa, etc pentru accesarea unor aplicaţii sau a unor site-uri neverificate
favorizează âm fapt acte infracţionale informatice cum ar fi furtul de identitate. Dacă
utilizaţi un card de credit pentru a face cumpărături on-line de pe un site neverificat,
informaţiile cardului dumneavoastră de credit pot fi "furate", este ca şi cum ai da cuiva
un cec în alb.

87

•

Pornografia: Aceasta este o problemă foarte serioasă cu privire la Internet, mai ales
atunci când vine vorba de copii. Există mii de site-uri pornografice de pe Internet,
care pot fi uşor de găsit şi poate fi foarte periculos să lăsăm copiii să utilizeze
internetul nesupravegheaţi.

•

Spam-ul: Aceasta se referă la trimiterea de e-mailuri nesolicitate, care nu servesc nici
unui scop şi pot bloca întregul sistem.

ATENŢIONARE:
Dacă întâlniţi orice activităţi ilegale pe Internet, cum ar fi pornografia infantilă sau chiar de
spammeri, atunci ar trebui să raportaţi aceste persoane şi activităţile lor, astfel încât acestea
să poată fi controlate şi descurajate. Pornografia infantilă poate fi raportată la:
•

Furnizorul dumneavoastră de servicii Internet

•

Secţia locală de poliţie

•

Cyber Angels (program pentru raportarea criminalităţii cibernetice)

Astfel de activităţi ilegale, sunt frustrante pentru toţi utilizatorii de Internet, şi în loc doar
să le ignorăm, trebuie să facem un efort pentru a încerca să oprim aceste activităţi, astfel
încât utilizarea internetului, să poată deveni mult mai sigură.
Reguli de scriere a emailurilor
• Când scrieţi pentru prima dată unei persoane menţionaţi sursa de unde aţi obţinut adresa ei
de e-mail (persoana sau pagina web). Majoritatea oamenilor au mai multe pagini personale
pe Internet şi le poate fi de ajutor să ştie de unde sau de ce îi contactaţi.
• Nu lăsaţi necompletat câmpul “subiectul mesajului”. Mesajele care nu au acest câmp
completat sau nu au indicată sursa de provenienţă sunt uşor tratate ca mesaje nesolicitate
(“junk mail”).
• Nu trimiteţi documente anexate (“attachments”) decât după ce corespondentul tău ţi-a
confirmat că acceptă acest lucru. Întreabă mai întâi!
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• Creaţi un scurt antet (3 linii sunt de ajuns) pentru actele oficiale: oferte, contracte, însă
folosiţi-l numai când este cazul, adică atunci când vreţi să fie clar că mesajul vine din partea
unei organizații.
• Mărimea fonturilor: un e-mail scris numai cu litere mici arată interlocutorului că nu aveţi timp
pentru a coresponda cu el, în timp ce unul scris cu litere mari indică agresivitate (« ţipă ») şi
este greu de citit. Folosirea corectă a majusculelor acolo unde este cazul este potrivită
pentru a comunica similar pe orice alt suport pentru comunicarea scrisă (scrisoare sau
memo, etc.)
• Gramatica şi punctuaţia: greşelile de punctuaţie sau gramaticale fac din e-mailul nostru
unul neprofesionist şi arată o atenţie scăzută pentru detalii. Înainte de a apăsa pe butonul de
“trimitere” îl putem reciti sau folosi dicţionarul şi verificarea automată a gramaticii, indiferent
de limba în care corespondăm.
• “Emoticonurile”: ☺ Noile convenţii de punctuaţie menite să arate stări sunt potrivite pentru
corespondenţa cu prietenii şi familia şi total de evitat în corepondeţa oficiala, oricât de tentaţi
am fi să arătăm stările aferente mesajului.
• Titlurile: ca şi în scrisori, se utilizează titlul formal al destinatarului dacă nu ne specifică
altfel. Dacă destinatarul nu are un titlu folosim apelativul “Domnule” sau “ Doamnă” urmat de
numele de familie.
• Informaţii de contact: întotdeauna includeţi în e-mail numele dumneavoastră complet ,
urmat de telefoane si adresa de mail pentru ca destinatarul să aleagă modul în care vă poate
contacta. Includeţi de asemenea şi o semnătură pentru a personaliza mesajul.
• Butonul de trimitere: este o practică destul de comună să răspundeţi la e-mailuri rapid, în
mod special atunci cînd conţinutul vă enervează sau când sunteţi deranjaţi de mesaj. Totuşi,
în aceste situaţii puteţi regreta efectul ulterior mai ales cînd răspunsul pe care îl formulate
este ostil sau agresiv. Evitaţi butonul de trimitere şi aşteptaţi până ce vă calmaţi.
• Mai mulţi destinatari: atunci când faceţi parte dintr-un grup de lucru şi primiţi un mail la care
doriţi să răspundeţi întrebaţi-vă dacă mesajul dumneavoastră este de interes pentru toată
lumea. De asemenea, atunci cînd vreţi să trimiteţi mai departe un mesaj primit de la un grup
de oameni, întrebaţi-vă dacă aceştia vor ca adresa lor de mail să fie trimisă unui necunoscut.
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Pentru a evita situaţii neplăcute folosiţi “blind carbon copy”, astfel încât adresele celorlalte
persoane să fie protejate.
Reguli de conţinut
• Adresarea se face întotdeauna la persoana a doua plural.
• Textul trebuie să fie clar şi concis.
• Conţinutul mesajului să încapă pe o pagină, în caz contrar se pot folosi fişiere ataşate.
• Tonul e-mailului - mai ales către persoane pe care le cunoaştem de puţin timp - trebuie să
fie profesionist şi evitând familiaritatea
Softuri destinate comunicării manageriale
În ceea ce priveşte utilizarea Internetului în domeniul comunicării educaţionale, există
diverse firme, specializate în proiectarea, elaborarea şi implementarea soluţiilor de soft
legate de Internet pentru educaţie. Acestea contribuie la îmbunătăţirea comunicării, schimbă
radical modul de management al informaţiei, administraţia şi contribuie la creşterea eficienţei
manegeriale.
Un exemplu îl constituie Platformele de e-learning.
Aspiraţia spre perfecţiune tehnologică şi experiza în managementul educaţional are
ca rezultat o soluţie care permite organizaţiei:
-

să administreze şi să comunice cu membrii acesteia, elevii, partenerii educaţionali

-

să accelereze procesele administrative din organizaţie realizându-se economii
considerabile;
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-

să ia decizii documentate bazate pe informaţie strategică;

-

să atragă parteneri noi

-

să genereze venituri prin oportunităţi de sponsorizare.

Rolul platformelor e-learning19
-

simplificarea procesului de înscriere – permite înscrierea on-line, îmbunătăţeşte
eficienţa sarcinilor administrative .

-

managementul on-line – sistemul reduce timpul de efectuare al sarcinilor, mărind
eficienţa şi controlul asupra sistemului managerial. Permite vizualizarea imediată
a informaţiei, permiţând informaţie la zi pentru utilizatori.

-

generarea de rapoarte- Permite obţinerea de informaţii strategice despre membrii
organizaţiei, poate fi utilizat pentru obţinerea informaţiilor stocate în baza de date,
atât la nivel individual, cât şi la cel de grup. Rapoartele generate se utilizează
pentru activităţile de management şi marketing desfăşurate de organizaţie.

-

managementul înscrierilor în organizaţie – sistemul de management permite
înscrierile on-line, precum şi plăţile pentru toate taxele, pentru cluburi, membrii şi
competiţii. Sistemul generează facturi în mod automat, economisind timpul de
lucru.

-

sistemul de evidenţă al membrilor organizaţiei – sistemul permite personalului mai
mult timp pentru a-şi desfăşura activităţile , prin reducerea timpului de menţinere a
evidenţelor membrilor săi. Menţine evidenţele activităţilor legate de membrii,
generează informaţii despre membrii organizaţiei.

-

marketingul direct (SMS, EMAIL, Poştă) – sistemul permite o comunicare rapidă
în toată organizaţia, printr-o serie de mijloace de comunicare. Organizaţiile pot
selecta grupuri diverse prin utilizarea email-ului sau SMS-ului, mărind
randamentul de comunicare.

-

comunicarea îmbunătăţită este o altă facilitate oferită de sistem, prin introducerea
de forumuri de discuţii, permiţând un spaţiu obişnuit pentru membrii să dicute, să
schimbe păreri legate de problemele lor.

-

sistemul este dinamic şi actualizabil, prezintă securitate şi un portaluri spre web.
Acest fapt permite actualizarea sa permanentă cu informaţii şi noutăţi de la toate
siturile web asociate, îmbunătăţind comunicarea şi acurateţea datelor.

19

Joannes, A, Comunicarea prin imagini, Ed.Polirom, Iasi, 2009, pg.173
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Info +
1. http://ec.europa.eu/education/programmes/llp/general/index_en.html

Programul de

învăţare pe tot parcursul vieţii de acţiune comunitară în domeniul învăţării continue
2. http://www.eurodesk.ro/
3. http://www.iearn.org/ este o organizaţie non-profit formată din peste 30.000 de şcoli şi
organizaţii de tineret în mai mult de 130 de ţări. Destinat profesorilor şi tinerilor pentru
lucra împreună on-line utilizand internetul şi alte tehnologii noi de comunicaţii. Peste
2.000.000 de elevi în fiecare zi sunt angajaţi în toată lumea colaborare munca de proiect.
4. http://www.anpcdefp.ro/

Agentia Nationala pentru Programe Comunitare in Domeniul

Educatiei si Formarii Profesionale (ANPCDEFP)
5. modulul TIC

3.2.4. Faţetele comunicării. Contractul de comunicare
Termenul apartine lingvistului francez Patrick Charaudeau (1983) care consideră
sensul ca fiind rezultatul unui dublu proces de semiotizare,

de transformare, operat de

subiect în reprezentarea lumii, orientat spre interlocutor, şi de tranzactie a reprezentărilor
interlocutorilor care introduc în schimburile dintre ei jocul propriilor reprezentări, căutând
fiecare să şi le impună.
Postulatul “Contractului”

se bazează

pe recunoasterea reciprocă şi dreptul

fiecăruia la cuvânt. Comunicarea devine astfel o activitate contractuală. Plecând de la cele
două sensuri ale verbului a comunica : a comunica ceva / a comunica cu cineva, Rodolphe
Giglione (1986) subliniază că nu este vorba doar despre transfer de informaţie, dar şi despre
stabilirea unei relaţii.
„Recunoaşterea de "dreptul de a vorbi" şi recunoaşterea de "identitate" a vorbitorului
reprezintă două feţe ale aceleiaşi monede de schimb valutar, care circulă între partenerii
unui act de comunicare.” - Patrick Charaudeau
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Acelaşi autor susţine că în sala de curs există două tipuri de parteneri: pe de o parte
profesorul,

iar pe de altă parte sunt elevii şi împreună alcătuiesc

o entitate omogenă

colectivă.
Fiecare profesor produce mai multe tipuri de discurs care sunt proiectate pentru
diferiţi parteneri (elevi, instituţie, societate, etc.), iar elevii sunt cei cu care se confruntă
profesorul. Se propun patru principii care stau la baza “contractului de comunicare”:
a) principiul de interacţiune care defineşte actul de comunicare ca un fenomen
de schimb între doi parteneri
b) principiul de relevanţă, care necesită două lucruri - în primul rând, o altă
persoană (sau destinatarul) poate presupune că vorbitorul are o intenţie, un
proiect, care va da discursului actul de motivaţie, raţiunea ei de a fi - altă
parte, că au un minim de date comune care constituie actul, în caz contrar ele
nu ar putea fi un schimb ("dialogul surzilor")
c)

principiul care prevede că influenţarea motivaţiei faţă de subiectul vorbit care
devine

parte a unei acţiuni-scop (sau psihologice), şi care

forţează

întrebarea "cum aş putea vorbi pentru ai face pe ceilalţi să acţioneze? ".
d)

principiul de regulament care determină atât condiţiile pentru partenerii de
comunicare care

intră în contact şi recunoaşterea ca parteneri legitimi,

precum şi condiţiile pentru a continua şi a duce schimbul de comunicare,
deoarece principiul de influenţă pune partenerii într-o relaţie de luptă
discursivă care de fiecare dată când unul dintre ei pierde teren, se pierde o
parte a identităţii sale, sau chiar dispare complet
În sala de clasă, la fel ca în orice situaţie de comunicare, partenerii sunt de aşteptat
să împartă acelaşi contract, precum şi unele dintre valorile şi cunoştinţe desfăşurate în
cadrul acestuia20.
"Identităţile " partenerilor:
- Profesorul: indiferent de modul în care se numeşte (profesor, formator, facilitator), are un
statut socio-profesional (public sau privat) care utilizează relaţia de dependenţă cu privire la
20

Brule, A., - Cum dialogăm şi cum convingem?, Ed. Polirom, Iaşi, 2000,pg.123
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instituţia (public sau privat) care-l angajează. Prin urmare, este într-un fel un reprezentant al
şcolii.
În plus, se presupune că are o abilitate de a cunoaşte şi know - how referitoare la scopul
contractului (de exemplu, are o emisie / el ştie de trecere).
-Elev: social, considerat non-adult si non-activ, el apare în sistemul de învăţământ ca
participat (pe care el există pentru acest sistem), mai ales că ceea ce justifică un astfel de
statut este faptul că este, în termeni de competenţă, într-o stare de a nu ştii.
"Rolul " pentru fiecare partener:
Pentru profesor, rolul este triplu:

) Teach (literalmente), o activitate care este de a transmite cunoştinţe (acesta din urmă este
concepută ca un obiect de cunoştinţe sau expertiză pe un subiect), într-o relaţie
triunghiulară: profesor-elev-disciplina de referinţă, că elevul se mută de la o stare de a nu şti
la o stare de cunoaştere. Cadrul didactic este parte din acest scop, ca un mediator între
cunoştinţe de referinţă şi a elevului, astfel, acţionează ca un ghid.
) A evalua activitatea de verificare a rezultatelor prin intermediul gradului de conformitate
"ştiu cum să spun" elevului , organizarea şi programarea muncii (în special programele
şcolare) sunt proiectate cu ideea că avem aceste două noţiuni de conformitate şi progresia.
Acest lucru este realizat prin intermediul unor note şi / sau evaluări.
) Alege o activitate care este de a face cu obstacole care pot apărea în timpul procesului de
predare / învăţare, care ar proveni fie dintr-un "nu vrea", al elevului (negare, uitare, lipsa de
concentrare, plictiseala etc .) sau o "nici o putere" (a

incapacităţii intelectuale sau

psihologice luate în considerare de către diferiţi parteneri în sistemul de învăţământ).
Pentru elev are un dublu scop:
) “Aflaţi mai multe” -o activitate care implică achiziţia de cunoştinţe, care servește ca
referință .
) “Demonstrați“-de a oferi dovezi ale acestei cunoaşteri, dovezi de interes față de educaţie
"Roluri" ale fiecărui partener:
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•

al cadrelor didactice:

În scopul de instruire, rolul de prezentare a documentelor, teme diferite, şi rolul de a
vizualiza explicaţia.
În scopul evaluării, rolul de a contesta, rol în formularea instrucţiunilor de lucru, precum şi
rolul de corecţie (pentru note şi evaluări).
În scopul de colectare, rolul de justificare şi valorizarea cunoştinţelor pentru a oferi
elevilor un motiv de a învăţa; roluri de seducție sau de ameninţare exprimate (cuvinte de
autoritate, ironice, cereri de ofertă, promisiuni, provocări, felicitări, etc.), care ajută la
gestionarea schimburilor care se dezvoltă în timpul perioadei în clasă şi, în cele din urmă,
rolul de a clarifica, exprimate în mici “istorii” cu ajutorul, anecdotelor, umorului şi dramatizari
diverse ca strategii de vorbire.
•

ale elevului:

În scopul de a învăţa, rolul de a asculta (acest lucru este de a produce semne de
ascultare), precum şi rolul de repetare (aceasta repetă tipare de vorbire).
În scopul de a dovedi, roluri întâlnire (a răspunde întrebărilor şi cereri), repetare (prin
care elevul dovedeşte că el a auzit şi a dovedit cunoașterea), întrebare (întrebări cu privire
la obiectul de cunoaştere).

3.3.

Comunicarea informativă vs. Comunicarea formativă
Procesul de învăţământ poate fi definit ca activitatea fundamentală ce are loc în

cadrul sistemului de învăţământ, organizată şi planificată sub îndrumarea şi conducerea
unor persoane specializate, prin care se realizează obiectivele educaţionale, privind
formarea personalităţii.
O caracteristică a procesului didactic o reprezintă cele trei funcţii ale sale:
1. funcţia de informare prin intermediul căreia procesul didactic urmăreşte înzestrarea
educabilului cu un anumit bagaj informaţional prin transmiterea elementelor de
conţinut al învăţământului;
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2. funcţia de formare ce vizează dezvoltarea capacităţilor de care dispune educabilul;
3. funcţia de educare şi presupune formarea şi reconceperea permanent de către
individ a unor atitudini sănătoase din punct de vedere social, atitudini care să-i
permită o relaţionare optimă cu semenii.
Se poate observa uşor că formarea atitudinilor cerute de societate nu este posibilă
fără ajutorul unui conţinut informational şi decât prin intermediul abordării acestuia pe baza
capacităţilor de care dispune educabilul, exercitate în funcţie de nivelul de dezvoltare atins
de acestea la un moment dat. Cu alte cuvinte, un educabil îşi interiorizează anumite
conţinuturi educaţionale restructurându-le pe baza capacităţilor de care dispune şi formânduşi, astfel, o anumită concepţie şi atitudine faţă de lume şi viaţă.21
Pornind de la aceste trei funcţii, procesului didactic i se pot determina două caractere:
unul informativ – formativ şi cel de al doilea formativ – educativ.
Caracterul informativ – formativ presupune dezvoltarea capacităţilor individului pe
baza interiorizării unui bagaj de cunoştinţe. În cadrul acestui caracter de-a lungul timpului
accentul a căzut, mai întâi, pe latura informativă – atunci când scopul educaţiei viza
reproducerea de către educabil a informaţiilor receptate într-o manieră cât mai exactă atât ca
volum cât şi ca formă– şi mai apoi pe latura formativă – atunci când scopul educaţiei a avut
în vedere, mai cu seamă, dezvoltarea capacităților de care este capabil individul prin
intermediul conţinuturilor educative.
Caracterul formativ – educativ presupune construirea de către educabil a unor
atitudini pe

baza capacităţilor dezvoltate prin intermediul restructurării cunoştinţelor

interiorizate. Pedagogia contemporană impune procesului educativ dominanţa acestui ultim
caracter, răsturnând piramida cerinţelor, formulate de pedagogia tradiţională.
Începuturile reflecţiei pedagogice asupra educaţiei au plasat spre „vârful piramidei
cerinţelor educaţionale” achiziţia informaţională, fenomene pe care pedagogia contemporană
îl neagă vehement plasând ca deziderat educaţional suprem „formarea atitudinilor” – premise
ale relaţionării sociale corecte.
(vezi fig. )

21

Cameron, M. Arta de a-l asculta pe celălalt. Secretelr unei comunicări reuşite, Ed. Polirom ,Iaşi, 2006,pg.67
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Informaţii Capacităţi Atitudini

Atitudini Capacităţi Informaţii

Aplicaţii:
Educaţia contemporană aduce în actualitate afirmaţii de genul:
„Copilul nu este un vas gol ce trebuie umplut” (Fénelon) sau
„Decât un cap plin, mai bine unul bine făcut”(Montaigne).
Reflectează asupra celor două idei prezentate mai sus şi încercă să argumentezi
aplicabilitatea acestora în sistemul românesc de educaţie!
Pornind de la premise precum „educaţia influenţează dezvoltarea personalităţii în
întregimea dimensiunilor sale” sau/şi „conţinuturile de învăţământ au o pronunţată valoare
formativ-educativă”, didactica contemporană propune atitudini educative de genul celor de
mai jos (această caracteristică formativ-educativă nu se manifestă de la sine, ea trebuie
pusă în valoare de cadrul didactic):
• accesibilizarea cunoştinţelor transmise faţă de potenţialul comprehensiv al educabilului,
prin raportarea lor la potenţialul chronologic şi individual al acestuia;
• realizarea unui discurs didactic esenţializat, golit de elementele nerelevante;
•vizarea cu preponderenţă a unor obiective formativ – educative(ceea ce nu înseamnă
omiterea celor informative);
•implicarea activă a educabilului în actul didactic;
•cadrul didactic să ofere o prezenţă umană exemplară prin intensificarea relaţiilor de
comunicare cu educabilii;
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•restructurarea permanent a procesului de învăţământ în funcţie de situatia educaţională
concretă;
•considerarea educabilului concret ca obiect al actului educative şi nu a celui mediu,
determinat statistic;
•predarea – învăţarea – evaluarea, ca activităţi de natură logică– psihologică– pedagogică
sunt considerate activităţi comune atât cadrului didactic cât şi elevului, deopotrivă;
• învăţarea privită ca proces şi nu ca produs, este o succesiune de operaţii, nu un ansamblu
de rezultate concretizat în noi cunoştinţe;
• egalizarea şanselor la instruire, prin diversificarea învăţării şi oferirea posibilităţii fiecărui
educabil de a învăţa în ritmul propriu, deci, considerarea curbei în formă de “J”şi nu a celei
înformă de clopot exprimată de Gaus.
În acest sens, este bine de ştiut că elevul învaţă mai bine dacă este angajat cu toată
persoana sa într-o acţiune. El reţine: 10% din ceea ce citeşte; 20% din ceea ce aude;
30%din ceea ce vede; 50 – 65% din ceea ce vede şi aude în acelaşi timp; 80% din ceea ce
spune; 90% din ceea ce spune făcând un lucru la care reflectă şi îl priveşte.
Procesul de comunicare este vital pentru învăţarea eficientă într-un mediu şcolar.
Activitatea didactică la clasă care produce rezultate pozitive recunoaşte necesitatea utilizării
de indicii non-verbale, implicarea elevilor şi comunicarea efectivă cu întreaga clasă.
1. Cum transmitem informaţii
Fie prin mijloace de comunicare directă sau indirectă, cadrele didactice sunt nevoite să
transmită informaţii elevilor

în cadrul unei săli de clasă. Atunci când cursurile conţin

descrieri, un profesor va observa nivelul de înţelegere al elevilor săi, şi concordanţa cu stilul
său de comunicare.
2. Solicitarea participării
Implicarea elevilor în timpul discuţiilor la clasă favorizează de obicei, un proces de
comunicare sănătos. Elevii ar trebui să fie stimulaţi de a participa în discuţii la clasă, în ciuda
faptului că mulţi dintre aceştia sunt reticenţi să îşi exprime opiniile. Solicitarea de participare
serveşte unor scopuri multiple. Elevii observă că întrebările lor sunt demne de a primi un
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răspuns, pot face schimb de idei libere unul cu altul şi se poate construi increderea ca ei se
exprime în public. Deseori, profesorii pot identifica rapid zonele slabe de înţelegere a elevilor
atunci când sunt invitaţi să vorbească în timpul unei sesiuni de clasă.
3. Comunicare verbală şi nonverbală
Comunicarea în contextul salii de clasă se bazează foarte mult pe instrucţiuni scrise,
limbajul corpului şi pe indiciile verbale. Douglas A. Parker, autor al "Comunicarea Confidentă:
Sfaturi pentru educatori", ne spune că două treimi din mesajul unui cadru didactic este
transmis prin limbajul nonverbal. Educatorii ar trebui să acorde atenţie utilizării unor gesturi
adecvate, expresiilor faciale şi utilizăriia constructive a spaţiului fizic atunci cand predau unei
clase de elevi.
4. Formarea echipelor
Achiziţionarea de concepte esenţiale de învăţare este întărită atunci când elevii sunt
încurajaţi să includă tehnici de comunicare de echipă în cadrul clasei. Grupurile de lucru
permit elevilor să avanseze în împărţirea responsabilităţilor, precum şi pentru a oferi unul
altuia sprijin de la egal la egal. Educatorilor li se sugerează să monitorizeze echipele, să îi
ajute pe elevi în stabilirea consensului în ceea ce priveşte abordarea lor.
5. Evaluările
Testele scrise sunt familiare elevilor căci sunt aplicate începand de la grădiniţă până la
finalizarea studiilor .Teste orale, prin contrast, sunt mai rar utilizate şi pot permite cadrelor
didactice să detecteze deficienţele de învăţare la copii.

Info +
1. http://www.elearningeuropa.info/Transforming education through technology
2. http://www.cedefop.europa.eu/EN/European

Center

for

the

Development

of

Vocational Training
3. http://ec.europa.eu/romania/index_ro.htm

-Reprezentanţa Comisiei Europene în

România
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Exerciţiu de creativitate:
•

Foloseşte săptămâna vitoare o nouă strategie de predare.

•

Cu ajutorului consilierului psihopedagog aplică un chestionar prin care să te
informezi despre caracteristicile de personalitate ale elevilor dumneavoastră
(extravertiţi şi introvertiţi).

Ce face un profesor bun? Acest lucru depinde de obiectul şi de nivelul elevilor. Cu
toate acestea, unele cadre didactice pot face chiar şi materialul cel mai plictisitor pară
interesant (şi alternativ, unele cadrele didactice pot face materiale interesante să pară
plictisitoare). Un lucru edificator este personalitatea si carisma, dar o parte din eficienţa unui
profesor se datorează nivelului de cunoştinţe al acestuia şi de aplicare a unor practici bune
de predare. Aceste practici de predare variază de la stabilirea obiectivelor pentru clasa, până
la a face prezentari eficiente şi a asculta întrebările elevilor.
Pentru comunicarea didactică22 procesul de motivare provine de la stimulare, care, la
rândul său, este urmat de o reacţie emoţională care duce la un răspuns comportamental
specific. În sala de clasă, în cazul în care comportamentul unui elev este apreciat şi
considerat ca pozitiv, acesta este recompensat şi stimulat pentru repetarea comportamentul
dorit. În schimb, în cazul în care comportamentul unui elev este considerat ca indezirabil
primeşte un răspuns cu o nuanţă negativă, rezultând demotivare.
În general indivizii sunt motivaţi printr-o varietate largă de nevoi. Unii oameni sunt
extrem de motivaţi de bani, altii de putere, şi alţii de laudă. Din moment ce profesorii nu sunt
de obicei în poziţia de a oferi elevilor bani sau putere, accentul va fi aici pe laudă. De
asemenea, trebuie remarcat faptul că unii oameni se pot auto-motiva deoarece le place
provocarea şi doresc să o efectueze. Profesorii pot încuraja şi promova această trăsătură de
dorit cu caracter personal. În general, elevii vor arăta auto-motivare în cazul în care (1) ştiu
ce se aşteaptă de la ei, (2) cred că efortul merită, şi (3) simt că vor beneficia prin
performanţa efectivă.
Unii profesori consideră că motivarea nu este una din responsabilitatile lor la locul
de muncă. Cu toate acestea, indiferent dacă le place sau nu, elevii se asteapta să obţină un
feedback de la instructorii lor. Profesorii trebuie să fie foarte conştienţi de impactul pe care
22

Anghel P., Stiluri şi metode de comunicare, Ed. Aramis, 2003, Bucureşti,pg.107
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comentariile lor verbale şi limbajul corpului nonverbal le pot avea la nivelul motivaţiei elevilor
lor. Exemple de apreciere: "Eu apreciez asta." ,"Imi place cum ai spus asta." , "Vă
mulţumesc foarte mult pentru asta." .
Comunicaţi empatic acceptarea sau înţelegerea. Deoarece elevii vor da de multe ori
răspunsuri incorecte este la latitudinea cadrelor didactice să răspundă fără a descuraja
elevul ci să fie dispuşi să îşi asume riscuri şi să încerce să rezolve problema. Profesorul
poate comunica faptul că elevul nu este singur, şi apreciază incercarea acestuia

de a

raspunde. Dacă profesorul ascultă elevul cu atenţie, aceştia îi simt susţinerea:
•

utilizaţi aprecierea sau "Eu am încredere în tine."

•

folosiţi contactul vizual sincer care vă arată cu adevărat nivelul de ascultare.

•

pur şi simplu daţi elevilor timp astfel încât să puteţi asculta sau comunica cu ei despre
o situatie.
Căutaţi lucruri pozitive de spus despre unii elevi pentru ai stimula să lucreze chiar şi

atunci când întâmplină probleme sau fac greşeli în activitate. E bine să oferiţi laude întregii
clase pentru a încuraja şi pentru construirea echipei la nivelul clasei.
Dar lauda poate duce la dependenţă: devine o obişnuinţă pentru elev şi în loc să-l
motiveze, începe să solicite laude constante şi nu mai dezvoltă nici o iniţiativă personală.
Nedreptate este o problemă care apare destul de frecvent în sălile de clasă.
Conştient sau inconştient, profesorii tind să reacţioneze pozitiv doar la unii elevi şi mai puţin
la alţii. Profesorii trebuie să încerce să pună deoparte diferenţele personale şi să trateze în
mod egal fiece elev, astfel încât toţi să aibă aceleaşi şanse dar şi pentru a fi motivaţi să
înveţe.
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Coaching pentru succes în clasă
Atunci când auziţi cuvintele "antrenor" sau "coaching", ce vă vine în minte prima dată?
Pentru mulţi, aceste cuvinte vor aduce amintiri de participare, cândva la un sport.
Antrenorul a fost liderul echipei, şi rolul lui sau a ei a fost de a ghida echipa spre succes.
Totuşi, termenul de "coaching" estefoarte potrivit pentru a descrie funcţia de cadru didactic.
Prefesorii de astăzi sunt încurajaţi să petreacă mai puţin timp ţinând discursuri la tablă în
favoarea discuţiilor şi rezolvării diferitelor tipuri de probleme cu elevii.
Coaching-ul poate fi definit ca un proces continuu de a oferi elevilor feedback pentru
a spori, menţine sau îmbunătăţi performanţa acestora. Antrenorul arată nivelul său de
performanţă, cotele de cunoştinţe şi experienţă, şi susţine încurajarea elevilor în atingerea
nivelurilor de performanţă. Coaching-ul permite elevilor să-şi dezvolte gândirea şi acţiunile ca
răspuns la situaţii diferite. Demersul de coaching încurajează învăţarea, creşterea
economică şi munca în echipă în acelaşi timp.
Obiectivul general al coaching-ului este de a permite elevilor

şi grupuri de elevi

(echipe) să se dezvolte şi motiveze unul pe altul pentru a realiza îmbunătăţiri în propria
performanţa.
Pentru un bun coaching:
•

Asiguraţi-vă că scopurile şi obiectivele sunt clar definite şi consolidate.

•

Oferiţi oportunităţi pentru elevi şi echipe de a-şi dezvolta şi îmbunătăţi propriile
abilităţi.

•

Observaţi şi identificaţi modalităţi de a îmbunătăţi atât performanţa individuală cât şi
de echipă.

•

Oferiţi feedback asupra performanţelor individuale şi de echipă. Fii specific atunci
când oferi feedback. Nu spune doar că ceva este bun sau rău.

•

Pregăti elevii pentru situaţii dificile sau de noi responsabilităţi provocându-i şi
făcându-I să iasă din zona lor de confort.
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•

Asiguraţi un mediu de susţinere şi non-ameninţare. Permiteţi critici constructive în
sala de clasă.

•

Dacă este necesar să se asigure disciplina sau critica severă, atunci acest lucru ar
trebui să se facă privat.

•

Fii pol de susţinere, de entuziasm şi pozitiv. Atitudinea antrenorului determină
atitudinea echipei.

Există diferite de coaching care pot fi utilizate:
•

Reconversia profesională apare atunci când elevii au o nouă responsabilitate sau
trebuie să înveţe

o abilitate nou. În acest moment, este necesar să-i înveţi noi

cunoştinţe tehnice şi abilităţi care sunt necesare ca ei să lucreze şi să înveţe în mod
eficient.
•

Direcţionarea sau ghidarea este utilizată atunci când elevii au abilităţile necesare,
dar trebuie să ştie cum să aplice aceste abilităţi. Antrenorul nu poate face transferul
de cunoştinţe pentru ei, dar poate acţiona ca un ghid de-a lungul modului în care
aceştia încearcă să aplice abilităţile pe care le-au învăţat.

•

Factorul determinant este necesar atunci când elevii ştiu ce să facă şi cum să o facă,
dar au nevoie de sprijin pentru a realiza sarcina. Acesta este un moment ideal pentru
a le construi încrederea şi încurajarea de a o face.

Disciplina eficace
Disciplina este, probabil, partea cea mai dificilă şi neplăcută a oricarui cadru didactic.
Atunci când profesorii comunică în mod eficient normele, stabesc aşteptările şi

oferă

feedback frecvent, nevoia de disciplină va fi probabil mai rară. Cu toate acestea, acţiunea
este uneori necesară pentru a corecta o situaţie în care un elev a încălcat regulile sau nu
depune cantitatea necesară de efort. Multe dintre abordările tradiţionale asupra disciplinei
sunt negative, punitive şi reactive conducând la sentimente negative pentru toate părţile
implicate. O abordare pozitivă a disciplinei presupune un proces conceput pentru a rezolva
probleme de performanţă şi de a încuraja performanţele bune. Teoria de bază din spatele
abordării disciplinei pozitive spune că atunci când un elev este tratat ca un adult care trebuie
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să rezolve o problemă, mai degrabă decât ca un copil care trebuie să fie pedepsit, elevul
este mult mai probabil să răspundă pozitiv şi să corecteze problema.
Înainte de orice acţiune disciplinară este necesar să existe o acceptare şi înţelegere a
normelor de conduită şi a sistemului disciplinar de către cadrele didactice şi de către elevi.
Elevii ar trebui să ştie exact ce se aşteaptă de la ei şi ce consecinţe vor fi, dacă acestea nu
îndeplinesc aceste aşteptări. Normele ar trebui să fie coerente si corecte.

Aplicaţii:
Alcătuieşte o listă cu metodele pe care le aplici pentru disciplinarea elevilor.

Pentru ca disciplina să fie eficientă:
•

Accentuaţi corectarea problemei mai repede dacat distribuirea pedeapsei.

•

Menţineţi elevului stima de sine şi demnitatea.

•

Faceţi în aşa fel ca elevul să prevadă care sunt consecinţele cele mai grave, în
cazul în care problema nu este rezolvată.

•

Va duce la schimbarea unui comportament dorit la elev.

Componente cheie ale unui sistem eficient de disciplină sunt:
•

Respect reciproc între profesor şi elev.

•

Menţinerea sau sporirea motivaţiei.

•

O şedinţă de coaching/consiliere cât mai curând posibil, la momentul în care
problema este identificată pentru prima dată.

•

Întâlniri separate. Dacă acţiunea disciplinară este făcută în faţa altora, elevul va
deveni probabil defensiv şi mai puţin deschis.

•

Păstrarea confidenţialităţii.

•

Oferire de feedback periodic.

•

Adoptarea de măsuri suplimentare, dacă este necesar.
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E interesant să amintim în acest moment de “Regula de Aur” care este un concept
universal, din mai multe religii şi filozofii ale lumii. Ideea de baza a Regulii de aur este
reciprocitatea si afirmarea implicită a valorii egale a indivizilor sub aspectul umanităţii lor.
Potrivit acestui principiu, în luarea deciziei moralmente corecte, omul trebuie sa raspundă cu
sinceritate la întrebarea dacă lui i-ar conveni şi dacă ar accepta fară rezerve ca el însuşi să
fie tratat de către ceilalţi la fel cum intenţionează să procedeze el în relaţia cu semenii săi.
Prezenţa în folclorul nostru în formă negativă "ce ţie nu-ţi place, altuia nu face", Regula de
aur poate fi regăsită, ca o temă cu variaţtiuni, în mai toate religiile lumii. Iată numai câteva
exemple:
•

creştinism: "Ceea ce-ai vrea ca oamenii să-ţi facă ţie, fă-le şi tu lor" (Matei, 7:12)

•

islam: "Nici unul dintre voi nu este un adevărat credincios pâna când nu îi doreşte
aproapelui ceea ce-şi doreşte sieşi". (Coran)

•

iudaism: "Ceea ce este pentru tine detestabil, nu face aproapelui tău. Aceasta este
toata Legea; restul sunt comentarii." (Talmud)

•

budism: "Nu-i răni pe ceilalţi prin ceea ce te face pe tine să suferi." (Udana Varga, 5,
1)

•

hinduism: "Aceasta este datoria supremă: nu face altora ceea ce nu doreşti ca ei să-ţi
facă ţie" (Mahabharata, 5, 1517)

•

zoroastrism: "Orice îţi displace ţie, n-o face altora".

•

confucianism: "Ceea ce nu vrei să ţi se facă ţie, n-o face altora" (Analecte, 15:23)

•

Bahai: "şi dacă e să-ţi întorci privirea către dreptate, alege pentru aproapele tău ceea
ce ai alege şi pentru tine."

•

jainism: "Orice om ar trebui să se întrebe cum să trateze toate fiinţele aşa cum el ar
vrea sa fie tratat la rândul său."

•

proverb Yoruba (Nigeria): "Cel ce se pregăteşte să străpungă un pui de pasăre cu un
băt ascuţit ar trebui să-l încerce mai întâi asupra lui însuşi, să vadă cât e de dureros."
(apud Maxwell, 2003, pp. 22-23)
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•

Jurnal de capitol

ce am învăţat
………………………………………………………………………………………………
ce pot să schimb şi să aplic
……………………………………………………………………………………………..
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